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Sinterklaastijd eind vijftiger jaren

Een garage met plastic autootjes van De Gruijter
Deze week o.a.:

Vol verwachting keken mijn
broers, zussen en ik, toen al
vijf personen en variërend in
leeftijd van zes tot tien jaar,
altijd uit naar de Sinterklaastijd.
We hoorden dan via de radio en
soms van vriendjes op straat,
want TV was er niet, dat hij in
het land was en dan mochten
we onze schoentjes neerzetten
bij de kachel, soms met een
peen of een stuk oud brood erin
en voor de kachel zongen we
luidkeels voor sint en piet.
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Rotterdam
gefotografeerd
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Je hoopte dan dat er de volgende
ochtend wat lekkers in zou zitten; een
suikerbeest, een muis of een kikker
van chocolade. Regelmatig kwam het
voor dat er een briefje van Sinterklaas
in zat, ook bij mijn broers en zussen,
dat we niet lief geweest waren of er
op school iets was voorgevallen. Dan
kregen we een of twee dagen de tijd
- De folder met speelgoedartikelen van V&D waar je verlekkerd naar uitkeek om dat goed te maken.
Smoes
Het spannendst was altijd als Sinbed te sturen en zeiden dan dat we
Vroom & Dreesmann. Daar was het
We sliepen op een zolderkamer in
terklaas zijn verjaardag vierde op de
goed moesten luisteren of Sinterklaas
altijd beredruk en voor je aan de beurt
de Bloklandstraat; broers en zussen
avond van 5 december. Hoe het kwam
over het dak liep. Je begrijpt wel dat
was, was meestal de moed je in de
gescheiden
op
aparte
kamertjes.
Mijn
weetWaar
ik niet, maar
mijn
ouders
hadden
dat
spannend
was
en
we
meestal
lang
schoenen gezonken. Maar als je dan
u ook verzekerd bent
Dekt uw
Kwaliteit,
Keuzevrijheid
en Zekerheid
vader kwam dan regelmatig met een
altijd
een smoes
om ons vroeg naar
wakker lagen.
bij Sinterklaas geweest was en je had
smoes boven om zogenaamd wat te
hem een handje gegeven, ging je blij
pakken,
maar
eigenlijk
keek
hij
of
we
naar huis, want je had van hem een
de
al sliepen.
cadeautje gekregen dat je broers en
Bereken uw situatie...
Als we dan de volgende ochtend
zussen niet hadden.
beneden in de woonkamer kwamen,
Kijk op
Moeilijk
was het een groot feest. De tafel
www.checkuwuitvaartpolis.nl
www.vanderspekuitvaart.nl
Ook kon ik met mijn moeder lange
stond vol met voor ieder kind een
tijd voor de uitgebreide etalage staan,
paar cadeaus; allemaal speelgoed en
Uw wensen, ons vak
die geheel was ingericht voor Sinterdivers snoepgoed. De chocoladeletter
Wat te
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
klaas; alles bewoog en je droomde de
van je voornaam stond vooraan met
geval de cadeaus uitgepakt erachter. We
mooiste fantasieën over de cadeaus
van
die er stonden. Ik vond het prachtig te
mochten nergens aankomen, voordat
zien hoe diverse zwarte pieten tussen
mijn vader een brief had voorgelezen
Checklist...
de ruimtes van de roltrappen steeds
van Sinterklaas met voor ieder een
Kijk op
naar boven klommen via een touw en
persoonlijke boodschap (Liever zijn
www.uitvaartbespreking.nl
zich dan weer lieten zakken. Een waar
voor broers en zussen, meer huishouwww.vanderspekuitvaart.nl
kunststukje van de decoratieafdeling.
delijke klussen doen en meer van dat
In het begin zat Sinterklaas bij de
soort opmerkingen).
Voor een uitvaart op maat,
Heeft u
conform uw wensen
lunchroom op de begane grond, later
Dan was het spelen geblazen, want
verhuisde hij naar de tweede etage;
meestal hoefden we op Sinterdit was aantrekkelijker, want daar was
klaasochtend pas om 10 uur op school
al
ook de speelgoedafdeling, commercite zijn.
Regel het vooraf...
eel goed bekeken.
Wat ik mij als oudste kind nog goed
Daar we een groot gezin waren (dat
herinner
waren
op
woensdagmiddaKijk op
- Bij Sint op schoot bij Vroom & Dreesmann; ‘Sta ik www.uitvaartwilsverklaring.nl
in het grote boek?’ later nog groter werd) zal het voor
gen de bezoeken aan Sinterklaas bij

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Word Vriend van
De OudRotterdammer

Bereken uw situatie...
Kijk op

www.uitvaartprijsopgave.nl

Politie bericht
NIEUW IN ROTTERDAM

Tegelhandel MR
voor tegels groot en klein,
moet u bij MR Tegels zijn!
Voor al uw wand- en vloertegels.
Alleen tegels stelen is goedkoper dan bij ons.

www.mr-tegels-bv.nl
Chroomstraat 30 – Industrieterrein Prins Alexanderpolder

Wij zijn de grootste van de grootste!

Vol verwachting
klopt ons hart
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Tien-tellen-bok
en bussietrap
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onze ouders vanwege de ﬁnanciën
niet meegevallen zijn ieder van ons
tevreden te stellen. Mijn vader was
maar een gewone bouwvakarbeider.
Vele jaren later kwam ik erachter
dat het houten speelgoed dat we van
‘Sinterklaas’ gekregen hadden in de
avonduren door mijn vader gemaakt
werd in de weken voorafgaand aan
Sinterklaas. Voor mijn zus heeft hij
ooit een houten poppenhuis gemaakt
waarvan je de kamers kon vergroten
of verkleinen, met meubeltjes en
vloerbedekking (dezelfde die in de
gang lag, Jabo).
Mijn broers kregen een pakhuis met
lift en een garage met plastic autootjes
van De Gruijter uit het snoepje van de
week. Ik zelf heb een grote brandweerwagen gehad met uitschuifbare
ladders en ik ben ook de enige van de
broers en zussen die deze nog bezit.
Terugkijkend denk ik dat mijn ouders
zich toen aardig ingespannen hebben
om ons te laten genieten van de Sinterklaastijd en dat bleek uiteindelijk
geen vergeefse moeite.
Andre Rila

DeGrave_advertentie
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UITBUREAU VOOR OUDEREN

Theater & Dagtochten

29-05-2009

AANBIEDING
Volledig verzorgd arrangement voor
55-plussers inclusief vervoer vanaf uw voordeur.

22

december

Frans Bauer

Programm

a t/m dece

Volledig

AU VOOR
OUDEREN

Wilt u ons totale programmaoverzicht ontvangen
of meer informatie over de arrangementen?
Bel gratis 0800 588 66 78

mber 2009

verzorgd

Vervoer vana
úw voordeur f
Eerstekla
s kaar
en arrangem ten
enten
Begeleidi
ng door
gastheer
/-vrouw
Complee
t met
drankjes,
lunch
of diner

Laurens, uniek

Laurens, uniek net als u

Je merkt het verschil.
LAUREN
S | UITBURE

Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, eersteklas kaarten,
een drankje in de pauze en groepsbegeleiding door een
gastheer/-vrouw. Speciale aanbieding: nu van € 89,Dagtochten
& Theater
voor € 79,-. Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

net als u

Voor alle tandheelkundige problemen heeft De Grave dé oplossing. Al 25 jaar techniek,
kennis en ervaring onder één dak. Ons mondzorgcentrum is innovatief in implantologie
(klikgebitten), tandprothetiek en tandtechniek.

Vestiging Hoogvliet
Middenbaan-Noord 34
3191 EH Hoogvliet
Telefoon 010-8200215

Onderdeel van de mtc groep
www.mzcdegrave.nl

Vestiging Hellevoetsluis
Rijksstraatweg 90
3223 KB Hellevoetsluis
Telefoon 0181-316143
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Henk Hartog geëerd met boek en expositie
in Dubbelde Palmboom
In kringen van de gemeente Rotterdam kon stads- en nieuwsfotograaf Henk Hartog geen kwaad
doen. Vijf burgemeesters en hun wethouders maakte hij als persfotograaf mee, acht gemeenteraden met elk 45 leden, vele ambtenaren en tientallen politie- en andere voorlichters. Bij diergaarde Blijdorp en krantenredacties was hij kind aan huis. Tipgevers met een leuk onderwerp wisten
hem ook te vinden.
Hartog maakte in zijn werk kennis
met kopstukken zoals staatshoofden,
bekende artiesten en sporthelden.
Hij werkte eerst vanuit zijn woning
in de Delfgaauwstraat en vanaf 1968
vanuit zijn woning op de hoek van de
Rochussenstraat en de Heemraadssingel. In zijn werkkamer overleed hij
thuis op 11 januari 2002 op de leeftijd
van 62 jaar aan de gevolgen van een
hartstilstand. Vele duizenden negatieven van velerlei onderwerpen zijn
Henk’s erfenis en stuk voor stuk zijn
het indrukwekkende en belangrijke
getuigenissen van ruim veertig jaar
Rotterdamse historie.
Hij en zijn VW-kever met oranje
zwaailicht (later tot zijn ergernis verboden) waren een vaste verschijning in
Rotterdam. Op plaatsen waar iets aan
de hand was, verscheen Henk met zijn
camera. Zijn kundige fotograﬁe bracht
hem in 1963 tot een nominatie voor de
Zilveren Camera, de hoogste beloning

die de Nederlandse persfotograﬁe
kent. Henk was voor andere journalisten een doorgaans vriendelijke en
gewaardeerde collega voor wie maar
weinig te veel was. Soms tot ergernis
van zijn vrouw die eigenlijk wel eens
baalde dat Henk dag en nacht in de
weer moest zijn om hun dagelijks
brood veilig te stellen. Henk’s inzet,
vakmanschap en de kwaliteit van zijn
foto’s werden alom gewaardeerd. Hij
wist zich met zijn eigen mentaliteit
staande te houden in het harde concurrerende wereldje van persfotografen
waaronder vakgenoten met bekende
namen als Ary Groeneveld en zijn
collega Hans Keijzer, Peter Molkenboer, Ton den Haan, Geert Boon, Cor
Vos en Paul Stolk (allen freelancers),
vader en zoon Jan en Niels van der
Hoeven, Hans Akkersdijk, Tieleman
van Rijnberk (allen Het Vrije Volk)
en Zier Oosterwijk (Rotterdams
Nieuwsblad). Pais en vree was het
onderling niet altijd, omdat meestal

wel werd geprobeerd de concurrentie
af te troeven. Henk Hartog ‘deed’ jaren
achtereen in november de aankomst
van Sint-Nicolaas in Rotterdam op
de Parkkade met de Erasmus, het
vlaggenschip van de Spido. Hij kwam
altijd thuis met bijzonder mooie en
aansprekende opnamen, niet alleen van
Sint-Nicolaas maar alle onderwerpen
die voor zijn lens kwamen. Dat bleek
bij het uitzoeken van zijn omvangrijke
negatievenarchief. De samenstellers
van het boek, DOR-redacteur Rein
Wolters, uitgever Arnoud Voet en
historicus Arnold Tak hebben genoten
bij al het moois, dat zij nauwkeurig
gerangschikt aantroffen.
Expositie
Henk Hartog was een harde werker
en fotografeerde vaak onder moeilijke
omstandigheden. Soms te midden van
veel toegestroomde, duwende en trekkende belangstellenden, vaak onder
erbarmelijke weersomstandigheden en

- Auteur Rein Wolters (zittend) en uitgever Arnoud Voet ontvingen maandag 16 november hun
nieuwe boekenkind met open armen -

dan moest hij ook nog eens rekening
houden met slecht licht. Het is daarom
des te opmerkelijker dat hij toch zo
veel mooie opnamen heeft gemaakt.
Veel van zijn foto’s zijn onbekend gebleven. Tijdens het uitzoeken kwamen
de samenstellers al snel tot de conclusie dat zijn opnamen zich met de beste
van Henk’s tijdgenoten kunnen meten.
Zijn bijzondere en treffende foto’s zijn
in drie tijdvakken ingedeeld.
Van de foto’s tussen 1960 en 1970
is dit eerste boek samengesteld. De
samenstellers zijn voornemens in de
nabije toekomst nog twee soortgelijke delen van de andere tijdvakken
te maken. Vanaf 19 december is van
werk van Henk Hartog een expositie

CCtje Andere koffie dan thee

c foto burosolo.nl

Het zal zo’n twintig jaar geleden zijn, dat ik mijzelf erop betrapte dat ik de overlijdensadvertenties zat te lezen. Die hadden mij
tot die tijd nooit geïnteresseerd. Iemand maakte mij erop attent dat dat met ouder worden te maken had (Tussen haakjes,
ik lees die advertenties nog steeds en het valt mij hoe langer
hoe meer op dat die meer bijdragen tot de eer en glorie van
de ondertekenaars dan dat zij bedoeld zijn om de herinnering
aan de overledene niet te laten vervagen. Dat heb je ook met
toespraken bij de kist. De mensen die dat doen hebben het ook
meestal over zichzelf). Trouwens, nu we het er toch over hebben, die ceremoniën die tegenwoordig uitgedacht worden in de
crematoria kunnen meestal mijn goedkeuring niet zo erg wegdragen. Die verschrikkelijke, zogenaamd toepasselijke, muziek
die de mensen laten draaien. Nou ja, het is natuurlijk persoonlijk, maar van “Waarheen, waarvoor…” krijg ik echt geen tranen
in de ogen, behalve dan van nijd.

Cox Column

Daarover gesproken, die doodgravers!
Dat is me ook een vak! Ze hebben met
het plaatselijk verdriet natuurlijk niets
te maken, maar lopen toch rond met een
gezicht als een oorwurm , ja logisch,
ze zijn niet op een bijeenkomst waarbij
wordt besloten het rookverbod in de
Horeca op te heffen. Maar ik denk toch
altijd dat, als wij even niet kijken, ze
mekaar de laatste moppen staan te vertellen. Ach, dat is ook niet erg. In landen
waar het altijd mooi weer is, huren ze
weeklagers in en lamenteerders en mensen die hartverscheurend kunnen huilen.

Zo’n beetje omgedraaid zoals ze hier
televisiepubliek in de studio uitnodigen
bij al die afschuwwekkende shows waar
wij op het ogenblik onder lijden.
Die doodgraverij, het is geen aangenaam
volkje als je ermee te maken krijgt.
Dat is tenminste mijn ervaring. Bij het
overlijden van mijn moedertje had mijn
grote broer de herdenkingsplechtigheid
een enigszins ludiek karakter gegeven,
in onze ouwe parochiekerk aan het
Breeplein, met een enthousiaste bejaarde
missionaris als voorganger, en kaarsjes
rond de kist voor de achterkleinkinderen

om aan te steken, en een glaasje wijn na
aﬂoop, hoe zal ik het zeggen, heidens,
maar toch met een ziel, heel plezierig allemaal, gegeven de gebeurtenis (Ik hoop
voor u dat u te zijner tijd (ik moet de
laatste drie woorden van de computer uit
elkaar schrijven) een grote broer heeft,
die zijn daarvoor en er erg goed in).
Mijn moeder had voor die gelegenheid
toch wel zo’n zeventig jaar gespaard,
u weet hoe die generatie is. Tot zijn
verbijstering kreeg mijn broer nog een
nahefﬁng, vanwege die paar ﬂessen
wijn waarschijnlijk, die hij natuurlijk
weigerde te betalen, waarop ze met de
deurwaarder begonnen te dreigen! Dat is
de mentaliteit van het volk van vandaag
de dag.
Ik heb ’t er over, omdat een vriend
van mij eens getroffen werd door een
herseninfarct. Ik was in het buitenland,
maar eenmaal terug haastte ik mij naar
het, hoe moet ik het noemen, verzorgingstehuis, waar hij was opgenomen.
Godallemachtig mensen, dan kom je
wel eventjes van een kouwe kermis
thuis. Daar zit je trouwe vriend, als een
wrak, tussen al die andere kommer en
kwel (Hij zit nu in Humanitas hoor,
dat is andere kofﬁe dan thee). Op een

ingericht in museum De Dubbelde
Palmboom aan de Voorhaven in Delfshaven.
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960 -1970’ telt 184 pagina’s
met 176 foto’s in zwart-wit. Prijs:
24,95 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.uitgeverijvoet.nl.
Het is ook te koop op de Rotterdamse
Dag op zaterdag 28 november in de
St.-Laurenskerk bij de boekenstand
van uitgeverij Voet.

gegeven moment wou ik even met hem
gaan rijden, maar zo goed en zo kwaad
als het ging, maakte hij me duidelijk dat
ie een kussentje onder z’n kont wilde.
Maar “het was zaterdag” en, vertelde
de verzorgster, “dat kon maandag pas
weer…” Ik schrok me rot. Zo zijn we
er aan toe mensen, we dènken nog wel
dat we een beschaafd land zijn, maar het
tegendeel is waar. En dat ligt niet aan
die paar mensen die zich daar drie slagen in de rondte werken, (als ie om vijf
uur moe was en naar bed wilde, werd ie
er niet meer uitgehaald, “daar was geen
personeel voor”) maar, kortweg, dat
danken we aan de schavuiten van “de
markt” en van de beurs en van de bank,
en aan de managers die bij die inrichtingen tegen een goed salaris alles naar de
knoppen zitten te helpen, kortom, aan
“de liberalisering”, straks weer van “de
postmarkt”, zodat we binnenkort twee
Euro voor een postzegel kunnen gaan
betalen.
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SLIJPERIJ

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.

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

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar
landelijk bestand
lid BER

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

www.40PlusRelatie.nl

Van ontwerp tot realisatie

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

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

www.degedenkgroep.nl
Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

Goetzee DELA

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST
vertrouwde
uitvaartverzorging
Boezemsingel 35 Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
3034 EC Rotterdam Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
t (010) 280 52 80 een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie.
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.
Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is.
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten.
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd.
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.
Ga actief uw klachten te lijf

A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
$PEDFKWHOLMN 6FKRHQPDNHU
6OHXWHOVHUYLFH

Medio 2009 verhuist onze praktijk
in Krimpen aan den IJssel naar:
Burg. Aalberslaan 43

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Bel (010) 44 300 90

Met OCA Rotterdam heeft u:

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23

www.schoenmakerijagterberg.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 104”
Het plekje Rotterdam, waar ik in 1937 mijn eerste geluiden
liet horen, is bij zeer veel Rotterdammers geen achteraf
wijkje. Het is (nog) de thuisbasis van dé Rotterdamse voetbalclub Sparta en het is de wijk met een echt Kasteel; het is
Spangen. Om precies te zijn; er werd gevraagd naar de hol
die liep van het P.C. Hooftplein, richting Marconiplein, naar
de Mathenesserdijk. Ja, het is liep, want deze hol, maar ook
de hol aan de andere kant van het plein richting Mathenesserbrug, is verdwenen. Er loopt nu een helling vanuit de Huygensstraat richting Mathenesserdijk-boven. Ik kan dit strak
geasfalteerde stukje straat geen hol meer noemen.

Evenals bij de vorige ‘Waar-was-datnou-foto’ is de ‘Nu-foto’ gemaakt door
Bouke Savert. Hij bespaart me niet
alleen wat autorijden en fotograferen,
hij bewijst ook dat deze krant voor
én dóór (oud) Rotterdammers wordt
gemaakt. Van Bouke heb ik al veel ‘Nuafbeeldingen’ van de Rechter Maasoever
ontvangen. Aan de overkant bewaart hij
geen herinneringen en weet dus meestal
niet waar een ‘zuid WWDN-foto’ genomen is. Daarom vraag ik mij af of er
geen digitale fotograaf op Zuid is, die de
Nu-fotograaf op de Linker Maasoever
wil spelen. Ik kijk uit naar reacties.
Lies le Bruin Peteroff (Dordrecht):
“De foto is gemaakt op de Mathenesserdijk, boven aan de hol naar het
P.C.Hooftplein. Rechts beneden had
je het Spiekman monument en links
benedendijks zie je nog net de apotheek.
Ik heb daar begin jaren vijftig een bizar
ongelukje gehad; ik was een jaar of
achttien. In het gras van het plein stonden bordjes ‘Verboden zich op het gras
te bevinden’. Onder aan de hol waren
een paar jongens op het gras aan het spelen. Een jonge agent op de fiets zag dat
en ging ze tot de orde roepen. Hij stapte
van zijn hoge dienstfiets en kwam daardoor veel te ver opzij. Ik wilde hem net
op mijn fiets passeren, had een aardig
vaartje doordat ik van de hol afkwam en
kon hem niet meer ontwijken.Toen ben
ik in een reflex van mijn fiets op zijn rug
gesprongen en vielen we samen op de
grond! Of we enig letsel hadden weet ik
niet meer, wel dat mijn nylonkousen vol
gaten zaten. Een ramp in die tijd toen
je ladders in nylons nog liet ophalen.
De man is zich waarschijnlijk wild
geschrokken, maar kwam naderhand
toch een paar nieuwe nylonkousen bij
mijn ouders brengen, helaas was ik er
toen niet. Later zag ik hem nog wel eens
in de stad het verkeer regelen.”
Wim de Wever (Kessenich aan de Maas
– België): “Zelf ben ik een oud-Crooswijker, maar ik had een vriend onderaan
de hol (op zijn Rotterdams) wonen.
Vroeger reed daar lijn 10 van Hillegersberg naar Spangen. Het is de oprit naar
de Mathenesserdijk.”
Cora van Dongen (Vlaardingen): “In één
oogopslag zag ik waar opgave 104 was,
namelijk Spangen, waar ik tot 1960 heb
gewoond vanaf mijn geboorte in 1949.

Ik bewaar er goede herinneringen aan
en vind het nog steeds leuk van tijd tot
tijd een ritje door Spangen te maken. We
woonden in de Brederodestraat en het
was altijd een drukte wanneer Sparta een
thuiswedstrijd speelde. Ik vind het dan
ook prachtig dat mijn kleinzoon van 10
tegenwoordig bij de E-topselectie van
Sparta speelt, ondanks dat hij en ik ook
inmiddels in Vlaardingen wonen.
De betreffende foto is bij de Mathenesserdijk, niet ver van het Spiekmanmonument. De tram op de foto kwam via
de Huygensstraat vanaf de beginhalte
bij Het Kasteel en reed ‘de hol’ op. Tijdens strenge winters met veel sneeuw,
sleeden we van de dijk af, die toen nog
een stuk hoger was. Er is een hoop
veranderd sindsdien. Spangen heeft een
hele metamorfose ondergaan, maar het
zal altijd ‘mijn Spangen’ blijven. (Dat de
dijk vóór de jaren ’60 hoger was, is een
foute jeugdherinnering. Als kind keek
je anders tegen afstanden, hoogtes en
tijdsduur aan. In ieder mens duurde in de
jeugd een jaar echt 365 h e l e lange dagen, de afstand van een winkelstraat was
k i l o m e t e r s, de Mathenesserdijk
werd ook als erg hoog gezien. AvdS).
Jan Weda (Maassluis): “Een wonder dat
je nog in ons midden bent na een periode – lang geleden - van 125 sigaretten
per dag. Gelukkig maar, want wie had
ons anders elke veertien dagen op een
fraaie raadplaat moeten trakteren, die
soms het nodige zoekwerk oplevert en
zo voor enige – aangename - inspanning
van onze ‘harde schijf’ of ‘grijze massa’
zorgt. Dit keer is de foto niet al te moeilijk voor iemand waarvan de wortels in
het Nieuwe Westen liggen. Hoewel ik
niet vaak in Spangen kwam (de Schie
vormde toch een grens), was Spangen
mij niet helemaal onbekend. Bovendien
zijn er niet veel plekken in Rotterdam
waar de tram vanuit de diepte komt. Het
is de hol naar de Mathenesserdijk van
het P.C. Hooftplein.”
Elles Bauwman (Rotterdam-Hoogvliet):
“Dit is de Mathenesserdijk (boven en
beneden) met de tram, die z’n beginhalte had in de Spartastraat. Bovenaan
de rails op de foto, rechts onderaan in
het verlengde van de foto was garage
Couronne, die werd gerund door Dik en
Gerard van Zomeren, de ‘knecht’ was
Rob Gijsbrechts (vriend van John Burgerhout uit Hoogvliet, Koolvisweg?).

NU

TOEN
Links onderaan was een apotheek, rechts
onderaan in ‘t midden van de foto, lag
vroeger Spiekman met daarnaast een
trap aan weerszijden. Bij het Spiekmanmonument waren bankjes en heerlijke
klim- en verstoppertjesmogelijkheden.
Als je de trap opging, kwam je bij de
Nicolaaskerk en de kleuter- en lagere
school. Benedendijks woonde familie
Remmig (een heel lief gezin), wij kwamen daar graag over de vloer. Van de
besneeuwde dijk kon je heerlijk sleetje
rijden. Soms zou ik wel terug willen in
die tijd, maar als ik daar nu even terug
ben, voel ik me er totaal niet ‘thuis’.”
P. Hoogendoorn (Ridderkerk): “Op
exact deze plaats werd ik 31 maart
1943 aangehouden door een soldaat van
de Grüne Polizei. Zoals u bekend zal
zijn, is dit de datum van het ‘vergeten
bombardement’ op de wijk Bospolder/
Tussendijken, met als gevolg, dat een
gedeelte van de Mathenesserweg in
brand geraakte. Direct nadat de sirenes
het veilig signaal hadden gegeven, ben
ik als de wiedeweerga vanuit de Huygensstraat via het P.C.Hooftplein deze
‘hol’ opgerend, met het doel te helpen
bij het redden van de inboedel van een
buurman, die pas getrouwd was en
woonde in de nabij gelegen Mathenesserstraat. Het is mij toen gelukt enige
stukken vanuit dit huis over te brengen
naar zijn ouderlijk huis in de Huygensstraat. Zijn ouders waren in het portiek
onze buren. Direct na aflevering van
deze stukken rende ik opnieuw richting
Mathenesserstraat, doch toen hield de
bewuste politie-soldaat mij daar tegen.
Ik weet niet meer wat ik tegen deze ‘beschermer’ heb afgefoeterd, doch tot mijn
stomme verbazing mocht ik doorlopen.
Achteraf realiseerde ik mij dat het geluk
mij ter wille is geweest. Ik was 13 jaar
en zat nog vol van de spanning van het
zojuist plaatsgevonden bombardement.
Dit was overigens niet het eerste
bombardement dat ik van nabij heb
meegemaakt. Mijn eerste ervaring was
een bominslag op een avond in oktober
1940 pal tegenover ons huis. De hele
voorgevel van pand Huygensstraat 7
lag in puin. Een tweede inslag vond
plaats aan de achterzijde van een pand
in de eerste Huygensstraat (het gedeelte
tussen het P.C.Hooftplein en de Brederodestraat). Dit was een blindganger.
Een derde bom explodeerde midden in
de Bilderdijkstraat. Hierbij kwam een

aldaar gevestigde schoenmaker om het
leven. De vierde- en laatste bom sloeg in
aan de achterzijde van de apotheek aan
de Mathenesserdijk. Dit was eveneens
een blindganger. Deze apotheek is
gedeeltelijk op de foto zichtbaar.”

De attentie gaat deze keer naar Elles
Bauwman in Hoogvliet.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Mevrouw De Vries (Ridderkerk): Dit
is het P.C. Hooftplein en de hol naar
de Mathenesserdijk. Naar beneden lag
links de Bilderdijkstraat en de tram reed
door de Huygensstraat (waar ik vroeger
woonde) naar het Spartastadion; wijk
11, die vergeet je niet. Als klein meisje
speelde ik er met vriendjes en vriendinnetjes op het grasveld. We maakten
tenten met de paardedekens van mijn
ouders aan het hek bij het monument.
Wat ik me herinner was dit het enige
gras in de buurt.”

Nieuwe opgave no. 106

Als Rotterdam ergens in de afgelopen 45 jaar veranderd is, dan wel in deze straat. Vergelijk je het afgebeelde op deze opgave met de huidige situatie, is slechts één (hoek)
pand hetzelfde gebleven.
Toen (en nu nog?) was het een volgepakte volkswijk met kinderrijke gezinnen. Het was
een stukje Rotterdam op zichzelf, waar je als ‘buitenstaander’ niet zo snel welkom was.
Maar hoorde je er wel bij, dan stond elke huisdeur voor je open.
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien
bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen,
anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 7 december 2009 per post zenden aan
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet.
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
de woning
 Bezemschoon-oplevering van
in de staat van oplevering
den
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d
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rijfs
 De woning/bed
ningstichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de Wo
en
bijv. witten, schilderen, behang
 Woning verkoop klaarmaken

Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

“Ons leren bankstel LAMMERS & van OOSSANEN
lijkt weer nieuw!”
--------------------WOONDECOR------------------

“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen,
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH DE BESTE

www.marcoleer.nl

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

Gedenktekens
Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

met
persoonlijke
U kunt eeneen
dag gaan winkelen
of u belt Marco Leer en signatuur
vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

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

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

ECONOLOGISCH DE BESTE

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

®

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

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

Uw senioren speciaalzaak

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor
de slaapkamer vindt u in onze showroom.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk.
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding,
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande
vloerbedekking.
Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
®

www.marcoleer.nl

SONY

102 cm LCD

SAMSUNG

82 cm LCD televisie

BESTE KOOP
consumentengids nov 09

-

-

HD-Ready
Eenvoudige bediening
Scart, Hdmi en PC- aansluiting
Stereo, teletekst, afstandsbediening
Ook geschikt voor digitenne

v.a. € 795,00

gratis bezorgen en monteren

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

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

Relaxfauteuils met
opstahulp

van e 599,voor

e 399,-

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

Full HD 1080p
2 scart - 3 Hdmi - PC input
Stereo-teletext-surround sound
Geschikt voor digitenne
EENVOUDIGE BEDIENING

van e 949,voor

e 699,-

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.
RADIO

VO N

U

Het vanouds bekende goedkope adres

DE CONCURRENT

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 46 51 108
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Jongeren roepen vaak dat ouderen niet zo moeten zeuren en vooral niet moeten roepen dat het ‘vroeger beter was’. Ze hebben meestal gelijk. Een vergelijking van de leefomstandigheden vroeger met die
van nu. Heeft u zelf ook een mening, stuur die naar deze krant.

Was het vroeger beter? Nee, wel saamhoriger!
De koopkracht van ouderen is thans véél hoger dan ‘vroeger’,
zelfs van degenen die nu slechts zeer relatieve welvaart hebben, doordat zij alleen van de AOW of bijstand moeten leven.
Een vergelijking: de eerste bodemuitkering van de AOW in
1957 bedroeg voor een alleenstaande (omgerekend in euro’s)
€ 32,45 per maand. Toen moesten nog steeds kinderen of
kennissen bijspringen om ouderen die niet meer in staat waren betaald werk te verrichten een enigszins aanvaardbaar
leven te laten leiden.

Informatie
Opinie

Thans bedraagt de AOW-uitkering
voor een alleenstaande € 1048,09
per maand. Pakweg 35 keer zoveel.
Nu is die verhoging voor een deel
natuurlijk te danken aan inﬂatievergoedingen. Maar zelfs als de algemene
prijsstijgingen sinds 1957 worden
ingecalculeerd is er nog minstens
sprake van een vervijfvoudiging van
de koopkracht van de AOW’er sinds
de invoering.
Materieel was men dus vroeger veel
slechter af dan nu. Toch is thans sprake van ‘relatieve welvaart’ in het geval
dat mensen met alleen een AOW- of
bijstandsuitkering toch écht de eindjes
aan elkaar moeten knopen en eigenlijk
alleen beperkte koopkracht hebben op
het gebied van wonen (ze hoeven uit
kostenoverwegingen en zorg niet meer
in te trekken bij hun kinderen) en primaire levensbehoeften (eten, drinken,
kleden, wonen, gezondheid).

Verschillend
Echte armoede komt dan ook alleen
maar voor als mensen zich nogal
gemakzuchtig, onnadenkend, of lang
leve de lol, in de schulden hebben
gestoken. Bijvoorbeeld door op afbetaling luxe consumptiegoederen aan
te schaffen of onverantwoord in de
kroeg of op vakantie geld er doorheen
smijten.
Een aantal van hen zal het niet met
mij eens zijn en zich slachtoffer
voelen van de welvaartsmaatschappij. Maar hoe komt het toch dat de
ene oudere met alléén AOW er wel in
slaagt iedere maand tientallen euro’s
over te houden (‘vóór de kinderen of
de kleinkinderen…’) terwijl de ander
altijd tekort komt?
Mensen leven nu eenmaal heel verschillend.
Daarom deugt het soms door ouderen
gebezigde gezegde dat ‘vroeger alles
beter was’ van geen kant. Natuurlijk

kenden mensen in straten, buurten en
dorpen elkaar door en door, gingen
gezelliger met elkaar om en waren
misschien ook wel eerlijker ten
opzichte van elkaar. Uit armoede een
kopje suiker halen bij de buren was
geen probleem.

Vertrouwen
Op de 55Plus Expo, vorige maand in
Ahoy, hadden we daarover met een
paar ‘oudjes’ een vrolijk gesprek. “We
vertrouwden elkaar meer dan nu. We
hadden een touw door de brievenbus
naar buiten hangen, waardoor je zonder meer bij elkaar over de vloer kon
komen. Dieven en inbrekers? Natuurlijk waren die er toen ook! Voor zover
je hen kende, wist je dat zij nóóit in
hun eigen straat of eigen wijk op pad
gingen. Ze gingen op strooptocht in
andere delen van de stad waar meer
te halen was”, vertelt een oudere, die
nostalgisch terugkijkt naar vooral de
moeilijke jaren direct na de Tweede
Wereldoorlog toen de mensen elkaar
nodig hadden bij de wederopbouw.
We meenden unaniem dat het vroeger
helemaal niet ‘zoveel beter’ was, maar
dat mensen individueler zijn geworden, elkaar minder vertrouwen en niet
meer bij elkaar de deur plat lopen, wat
soms ook wel heel prettig kan zijn.
Om alle onderlinge onmin – zoals
sommige politieke partijen maar wat

graag doen – te gooien op de grote
verschillen in de bevolkingsgroepen
van autochtone Rotterdammers of
Hagenaars en de nieuwe grote groepen
allochtonen is wel erg kort door de
bocht.
Natuurlijk bestaan er culturele verschillen en manieren van hoe met elkaar om te gaan. Maar waarom werden
vroeger de asociale mensen – want
die waren er ook genoeg! – met al
hun onacceptabel gedrag wel kritisch
geaccepteerd in een gemeenschap en
kijkt bijna iedere blanke autochtoon
tegenwoordig zeer argwanend en zelfs
negatief naar zijn allochtone buurman
of buurvrouw?
Het antwoord staat in het begin dit jaar
gepresenteerde rapport over ‘Witte Senioren’ in de Rotterdamse wijken van
de Stichting Platform Rotterdam. De
opmerkingen in het rapport gelden wat
ons betreft net zo goed voor sommige
oude Haagse wijken.

Gemoedelijker
Geconcludeerd werd dat witte senioren
in homogene buurten woonden met
een actief straatleven, waar generaties
bij elkaar woonden, in iedere straat
minstens een winkel te vinden was en
waar grote sociale betrokkenheid én
controle was. Waar altijd een praatje
gemaakt kon worden en ‘je kon zijn
wie je was’.

Daar kwam verandering in toen de
buren, op zoek naar grotere en betere
woningen, begonnen weg te trekken.
Ze gingen elkaar en hun kinderen achterna naar nieuwe wijken. Maar een
deel bleef en autochtone Rotterdammers en Hagenaars kregen te maken
met mensen van een heel andere cultuur én geloof uit met name Marokko
en Turkije.
Had men hen op dezelfde manier in
de wijken opgenomen als eerder ‘de
boeren’ uit Zeeland, Noord-Brabant
of de noordelijke provincies, dan
was het huidige allochtonenprobleem
waarschijnlijk niet of nauwelijks ontstaan. Fout is natuurlijk ook dat deze
bevolkingsgroepen, vaak komend uit
‘the middle of nowhere’ in Marokko
of Turkije, niet onderling elkaar en
hun kinderen corrigeerden of elkaar
voorhielden dat zij zich anders dienden te gedragen dan in hun vaderland
en voor een beetje meer welvaart
geacht werden zich te scholen.
Om een lange analyse kort te sluiten,
het leven was vroeger absoluut niet
beter, maar - mede door de armoede –
saamhoriger en misschien wat gemoedelijker, ook toen over de grenzen van
de vele zuilen heen. Onze collectieve
welvaart is echter vele malen hoger
geworden. Waar ben je beter mee af?

Een laatste mooie bloemenwens
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Samenlevingskwesties
Moeder is niet meer
te verplaatsen
Mijn moeder woont in een verpleeghuis. Zij is zo goed als blind
en dementerend. Ik ben haar enige
dochter, die alles voor haar regelt.
Zij kan geen handtekening meer
zetten. Al haar rekeningen heb ik met
haar samen. Zij heeft een pensioentje
uit Frankrijk, want zij is Française.
Daarvoor moet zij elk jaar op het gemeentehuis komen ter controle. Maar
zij kan eigenlijk niet meer verplaatst
worden. Wat moet ik doen ?
Indien u een gezamenlijke rekening
hebt met uw moeder (een en/en of
een en/of) kunt u uiteraard ook betalingen (overschrijvingen) doen namens uw moeder. Inderdaad is er een
aantal zaken waarbij de handtekening
(en soms ook de identiﬁcatie) van uw
moeder nodig is. Als zij geen hand-

tekening meer kan zetten, moet zij
u (schriftelijk) machtigen dat u haar
ﬁnanciële zaken behartigt. Als zij ook
die handtekening al niet kan plaatsen,
is zij rijp voor de nogal ingrijpende
procedure van ‘curatele’.
In sommige zaken moet zij zich
ook zelf kunnen identiﬁceren (met
paspoort of identiﬁcatiepas). Meestal
vraagt het verpleeghuis of verzorgingshuis om een kopie daarvan.
Informeer bij het verpleeghuis hoe de
gang van zaken daar is.
Heeft zij geen identiﬁcatiebewijs,
neem dan contact op met de gemeente. Leg hen uit dat uw moeder in een
verpleeghuis woont en niet meer is
te verplaatsen. Gemeenten houden
soms jaarlijks een sessie in een verpleeghuis om mensen ter plaatse te
helpen bij het aanvragen of verlengen
van een identiﬁcatiebewijs voor een
gering bedrag aan kosten meer.
Ook het verpleeghuis kan hierbij
een rol spelen. Hetzelfde geldt voor

Admipunt er voor uw V.V.E.
Zorgeloos behe

de kwestie van het Franse pensioen.
Ook daarin zou uw moeder u kunnen machtigen, aannemende dat u
zich wel kunt identiﬁceren op het
gemeentehuis.

AOW en pensioen
Bevriezing pensioen,
betaling aan ex
Ik betaal mijn ex uit mijn AOW en
pensioen maandelijks € 166 op grond
van onze echtscheiding in 1995.
Moet ik op dat bedrag de jaarlijkse
inﬂatievergoeding toepassen, terwijl
mijn pensioenfonds mijn uitkering nu
heeft bevroren?
Het hangt er vanaf welke (vastgelegde) afspraken u met uw ex hebt
gemaakt. Als daarin staat dat u
jaarlijks met de door de minister van
Justitie bepaalde verhoging van de
alimentatiebijdrage meedoet, dan
bent u de klos. Als u hebt vastgelegd

dat u alleen maar meegaat met de
inﬂatievergoeding op uw pensioen,
dan kunt u er nu van af als u geen
inﬂatievergoeding krijgt.
In oude gevallen is het inderdaad
nog zo dat mensen vanuit hun
pensioen (AOW + bedrijfspensioen)
de gescheiden partner een alimentatie betalen. Tegenwoordig wordt
er bij echtscheiding al direct in
de verdeling van pensioenrechten
afgerekend. Dat betekent dat ex’en
vanuit het pensioenfonds rechtstreeks
worden uitbetaald en dus ook worden
getroffen door het uitblijven van de
inﬂatievergoeding als pensioenfondsen daartoe hebben besloten.

Fiscale zaken
‘Tweede’ huis in box 3
na overlijden moeder
In december vorig jaar is mijn moeder op 85-jarige leeftijd overleden.
Hierdoor erven mijn broer en ik het

U wilt.... ....geen persoonlijk risico lopen?

....altijd inzage hebben in de stand van zaken?

....geen gedoe met geld ophalen bij de buren?

....wonen in een goed onderhouden complex?

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
vermogen van haar en mijn eerder
overleden vader plus haar ﬂat.
Nu moeten mijn broer en ik onze
aangifte voor 2008 opnieuw invullen.
Hoe gaat dat met de waarde van de
woning?
Natuurlijk hebben de vermogenszaken invloed op uw aangifte en die
van uw broer. Immers u bent per
overlijdensdatum van uw moeder
erfgenaam geworden van haar
nalatenschap. Ook als die deels uit
onroerend goed bestaat, is dat belastbaar vermogen in box 3 (een tarief
van 1,2 procent boven de vrijstellingen).
U moet uw vermogen opgeven aan
de hand van de stand per 31 december 2008 gemiddeld gemaakt ten
opzichte van 1 januari 2008. Hierin
is dus verwerkt de toename van uw
vermogen per overlijdensdatum van
uw moeder.

010 - 434 61 43
www.admipunt.com
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Cuperus&Dominicus

r

Steenhouwers sinds 1840

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern
Bezoek onze toonzaal in de regio

Burg. van Walsum 530
3011 MZ Rotterdam
Tel.: 010 - 2709009

WONEN
Arts & Crafts
3B
Bella
Bielefelder
Bonino
BKS
FBM
Bruwa
Van Buuren
Camme
CharmClassic
Chivasso
Classic Line
Desso
Elastoform
EuroDesign
Fischbacher
Fresco
Frommholz
Gardisette
Gelderland
VandeHeg
Heldense
Hofstede
DeKoninck
Koopmans
de Laak
Leoxx
Lieshout
LineDisign
Lotus
Lumiere
Mulleman
Maxfurn
Meander
Mecam
MeubiTrend
DeMunk
Mol en Geurts

Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

SLAPEN
AaBe
Auping
BeddingHouse
De BoxBoxSpring
BrouwersBedding
Cevelit
DuckyDons
Kuperus
Landschoot
Lattoflex
Nolte
Norma
Pullman
Schramm
Texeler
Vroomshoop
Zondag Slaapkamers
enz.

Klasse meubelen voor
de allerlaagste prijzen!!
Wie nu komt heeft de grootste keuze en het meeste voordeel

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder
www.burchthuys.nl
tel. 010-456 48 22

www.cuperusdominicus.nl
Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,
natuursteen, brons, rvs en glas

23 vestigingen in Nederland

LET OP!

Dit is geen opheffingsuitverkoop zonder
garantie in de toekomst.
Bij Burchthuys behoudt
u service en garantie.
Want Burchthuys verhuist naar Barendrecht.

ALLES
MOET
WEG!

VERHU

IZING

LEEG S
VERKO
OP!

Geopend: ma.: 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur, za.:10.00-17.00 uur
Gratis parkeren voor de deur. Volg route winkelcentrum ‘Het Lage Land’

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

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.

Leerbewerking

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

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.

Senioren verhuizingen

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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Producent zoekt verhalen, foto’s
en films van restaurant Plaswijck
voor TV Rijnmond
Producent Peter Groenendijk van
Streamlife Multimedia maakt een documentaire over restaurant Plaswijck
van Van der Valk in Hillegersberg. Dit
bekende Rotterdamse etablissement
verdwijnt. RTV Rijnmond brengt de
documentaire in januari 2010 in vier
delen op de buis en hiervoor zoekt
Groenendijk mensen met bijzondere
herinneringen aan het restaurant. Hij

denkt onder meer aan verhalen van
onvergetelijke feestavonden, speciale
diners en bruiloften en partijen en in
het bijzonder aan foto’s en ﬁlms uit
vroeger tijden. De presentatie van de
tv-serie doet Winston Post.
Wie wil helpen kan contact opnemen
via tv@plaswijck.nl of 0653-220307.

- Een kijkje in de Crooswijkse Oudaenstraat in 1965 (verz crooswijk van toen) -

Crooswijk van Toen
De Rotterdamse publicist en fotograaf in ruste (65plusser) Leen van
Vreewijk is een eigen web-log gestart
waarop hij, aan de hand van foto’s
van omstreeks 1970, zijn persoonlijke
herinneringen en vele wetenswaardigheden onder de aandacht brengt over
Crooswijk en de Goudsebuurt, waar
hij in 1943 werd geboren en zijn jeugd
heeft doorgebracht.
Inmiddels hebben Crooswijk en de
Goudsebuurt door stadsvernieuwing

een metamorfose ondergaan die, om
eerlijk te zijn, voor de bewoners een
grote vooruitgang betekende. Maar
ach, een beetje mijmeren bij de oude
foto’s van het Crooswijk van Toen
zal voor huidige bewoners van deze
wijk een aardige aanvulling zijn op
de kennis van het verleden, maar voor
oud-Crooswijkers zeker een feest van
herkenning.
www.crooswijkvantoen.web-Iog.nl

Scheepsbouw in perspectief
De Nederlandse scheepsbouw mag er nog altijd zijn. En
toch: zoals het vroeger was, is het niet meer. Grote vrachtschepen en passagiersschepen bijvoorbeeld worden nergens meer gebouwd. Die tijd is definitief voorbij. Het gaat
vandaag-de-dag eigenlijk uitsluitend om gespecialiseerde
bedrijven, die hoog gekwalificeerde schepen bouwen (zoals
baggervaartuigen en marineschepen).
De vaderlandse scheepsbouwindustrie
is de laatste decennia grondig veranderd! Dit blijkt maar al te goed uit het
boek ‘Scheepsbouw in perspectief Werven in Nederland 1870-2009’: een
uitgave van de grote maritieme musea
in Rotterdam en Amsterdam. In de
voorbije 140 jaar zijn talloze werven
ten onder gedaan of opgeslokt door
andere. Van der Giessen-de Noord,
Gusto, Piet Smit, Boele: ze zijn er niet
meer. Hellingen langs de Hollandse
IJssel, de Noord, de Lek en de Nieuwe
Maas: men ziet ze niet of nauwelijks
meer.
Twaalf maritieme deskundigen hebben in het boek naast de historie van
enkele (verdwenen en overgebleven)
werven ook beschreven wat een aantal
scheepsbouwbedrijven momenteel

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

presteert. En dat mag er zéker zijn.
Van internationale betekenis zijn ‘De
Schelde’ in Vlissingen, de bedrijven
van IHC Holland in het zuidwesten
van het land en ook de Friese en Groningse werven die in de wereldwijde
concurrentie een stevige plaats hebben
verworven met de bouw van innovatieve kleinere (vracht)schepen.
Wilton-Fijenoord in Schiedam was een
belangrijke werf, die er niet meer is.
Ze was onder meer fameus om haar
passagiersschepen die ze tientallen
jaren lang voor de Holland-Amerika
Lijn op stapel heeft gezet. Ook de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
in Rotterdam-Heijplaat moest worden
gesloten. De scheepswerf die Cornelis
Verolme in de jaren ‘50 in de Botlek
opende, is tegenwoordig een bedrijf
dat booreilanden onderhoudt en repa-

reert. Op de befaamde Verolme-werf
zijn in de jaren ’60 en ‘70 gigantische
tankers gebouwd. Geen enkele werf
heeft haar dat nagedaan.
‘Scheepsbouw in perspectief’ besteedt
in twaalf hoofdstukken aandacht
aan werven uit het gehele land: van
Franeker tot Arnhem en van Zaandam
tot Vlissingen. Daarbij valt het op dat
er in het boek geen hoofdstukken zijn
ingeruimd voor de RDM en Verolme.
Jammer, want dat waren toch werven
die hun weerga niet kenden!
De als ‘Jaarboek 2009 Maritieme
Musea Nederland’ verschenen uitgave
is prachtig geïllustreerd, met zowel
historische zwart-wit foto’s als met
kleurenbeelden uit heden en verleden.
De auteurs hebben er wat tekst en
illustraties betreft iets moois en waardevols van gemaakt.
Bram Oosterwijk
‘Scheepsbouw in perspectief - Werven
in Nederland 1870-2009’ is een
uitgave van de twee maritieme musea
en Walburg Pers. Het boek telt 128
pagina’s en kost 19,95 euro.

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 10 november 2009
Ook al was het ditmaal geen club uit Rotterdam, de meeste lezers herkenden dit elftal uit 1958 meteen. Ook kwamen er vele reacties binnen.
Zo zag Peter Houtkamp uit Westmaas meteen dat het hier om SVV gaat en de foto ook is uitgegeven als een van de prachtige ESSO-platen
uit het seizoen 1958-1959. Ook Henk Stolk hoeft niet lang na te denken: “Dit is het eerste elftal van SVV, dat in het seizoen 1958-1959
onder trainer Arie de Vroet uitkwam in de eerste divisie. V.l.n.r. staan op de foto: Henk Tap. Piet Romeijn, Steef Clarijs, Arend van Kampen,
Jan van Schijndel en Herman Wink. Zittend v.l.n.r: Henk Könemann, Gerrit van Pelt, Cor Corbeau, Gerard Slavenburg, en Joop Lupker.
Henk Könemann en zevenvoudig international Jan van Schijndel waren de enig overgeblevenen van het elftal dat in 1949 kampioen van
Nederland werd. Het uit de Schiedamse volkswijk De Gorzen afkomstige SVV (1904) won de beslissende wedstrijd in de Kuip met 3-1 van
het Heerenveen van Abe Lenstra. SVV, ondertussen verdwenen uit het betaald voetbal, vormt nu samen met SFC en Martinit onder de naam
SVVSMC een fusieclub.” Daarmee is veel over de foto en SVV gezegd. Maar A. Riper wil toch nog kwijt dat we Piet Romeijn tevens herinneren als de Feyenoorder, die de scheidsrechter in een bepaalde wedstrijd minder complimenteus behandelde. Al hoort men vandaag de dag erger op de velden. Ed Straatman
merkt voorts op: “SVV ging in 1988 failliet, maar werd gered door sponsor en Mercedesdealer John van Dijk (oud Xerxes-speler) samen met Dick
Advocaat en Wim Jansen; het was helaas geen langdurige story, het verhaal eindigde bij Dordrecht `90. Aad Koudijzer en Dick van Dijk waren ook
bekende SVV-ers.” Loe van der Hoeven tenslotte herinnert zich SVV als de club ‘in de jaren 50-60, spelend aan de Havendijk met op de achtergrond
grote zeeschepen in de dokken van de scheepswerven van Wilton Fijenoord en Gusto. “Het was vroeger een van de betere ploegen van Nederland.”
Nieuwe foto
Een Rotterdamse sportman poseert in 1968 temidden van heel veel bromﬁetsen. Wie herkent deze man?
In zijn geval mag je zeker stellen dat de appel niet ver van de boom valt.
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WWW.JANBEHANG.NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Behangers en Schilders aanwezig.

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

SPECIALIST IN OPEN HAARDEN
HET adres voor: gaskachels, houtkachels,
bio-branders, openhaarden, pelletkachels,etc.

grote collectie elektrische haarden
Nieuw: de Opti-myst en Mystic-fire

U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda.
www.kachelaer.nl / telefoon 0182 - 551604
kijk op de site voor de openingstijden
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Als 55-plusser met homoseksuele of lesbische
gevoelens, kunt u de RATO bellen voor
een vertrouwelijk gesprek.

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

Tel. 010 - 414 46 47

op maandag en dinsdag van 09.00-17.00 uur.
U kunt bijvoorbeeld bellen voor:
•een gesprek over
vragen rond ouder
worden en
homoseksualiteit;
•over uitgaansgelegenheden voor oudere
mensen met homoseksuele of lesbische
gevoelens in Rotterdam;
•een aanvraag voor een
‘roze’ bezoekvrijwilliger
van Vrijwillige Thuishulp,
als u niet meer makkelijk

het huis uitkomt. U krijgt
sociaal contact met
iemand die uw homo- of
lesbisch zijn accepteert.
•links naar interessante
websites rond
homoseksualiteit en
ouderen;
•homovriendelijke
zorgcentra/verpleeghuizen en huisartsen
in Rotterdam.

Roze Advies Telefoon Ouderen
stijlvolle herenmode

Kom naar Bensmode
voor een mooie collectie
Mantels en Jacks

De stijl
die bij

u past

Van maat 36 t/m 52

Costuums, colberts, 1 of 2 rij blazers in
klassieke pasvormen.
Pantalons met of zonder omslag o.a. in
corduroy en katoen.
PAUL & SHARK en GANT vrijetijdskleding.

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

Mauritsweg 41 Rotterdam 010 - 412 40 70

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

Timmerbedrijf

Lorena

de AANWINST v.o.f.

steun en rouwverwerking

Wij verzorgen voor u:

Voor alle hulp bij:

Thuiszorg
Het verplegen van een zieke, wassen, aankleden en medicijnen geven
en alle andere verpleeghandelingen.

Sterfbegeleiding
Het begeleiden vanaf het terminaal gedeelte tot het moment dat
degene komt te overlijden.

Afleggen
Het wassen en aankleden van de overledene op multiculturele
manier.

Thuiszorg
Het helpen aanvragen van gelden, waaronder PGB
(persoonsgebonden budget), bijzondere bijstandskosten enz.

Wacht niet langer, wij staan voor u klaar.
Tel. 06 16438157 of (010) 2181322
Ingrid_vriendwijk@hotmail.com

● Dakkapellen

● Kozijnen, ramen en deuren
(kunststof en hout)

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

€ 74,-

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

● Aanbouw en verbouwingen

C. Van Vianen
Mob: 06-53782174

Brinkmanstraat 15
3067 TA Rotterdam
Tel.: 010 - 251 87 82
Web: www.de-aanwinst.nl
Email: info@de-aanwinst.nl

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING

● En al het andere timmerwerk
Neem gerust contact met
ons op voor meer informatie

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

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

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

• 60 cm breed
• Hetelucht turbo oven
• Vonkontsteking

Wat doen wij zoal:

U betaalt

Gratis nieuwe gasslang bijgeleverd

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

● Keukens

BOSCH fornuis

van 5499,-

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

399,-

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

Tel.: 0651338998

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland
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Varen met een vlot
op de Vliet
“Ik lees ontzettend graag De Oud-Rotterdammer en zeker
als het over Charlois gaat. Bedankt voor alle leuke artikelen. Toch een opmerking over RW’s mijmerZUIDhoekje van
27 oktober. Daarin is de foto van de hoek Dorpsweg en Katendrechtse Lagedijk twee keer afgedrukt en ontbreekt die
van de hoek Gruttostraat en Dorpsweg. Ik hoop op alsnog
afdrukken, want aan de winkel van De Gruyter op die hoek
koester ik leuke herinneringen.”

Diapresentatie
Oudheidkamer
Zaterdag 28 november verzorgt
de Oudheidkamer een diavoorstelling, die dezelfde titel draagt als de
expositie, die momenteel te zien is in
de Oudheidkamer, namelijk ‘100 jaar
Maasoord’.
De tentoonstelling heeft tot nu toe veel
belangstelling getrokken en is nog te
zien tot eind januari 2010. Mocht u
nog, of weer, willen komen, houd u
hier dan rekening mee.
De diapresentatie is voor belangstellenden een echte aanvulling op de
expositie en geeft een duidelijk overzicht van de geschiedenis van 100 jaar
Maasoord/Delta en de nauwe banden
tussen Maasoord/Delta en de gemeente
Poortugaal/Albrandswaard.

“In de opsomming van straten in de
Vogelbuurt mis ik de Spechtstraat
en Zwaluwstraat. Ja, wat gebeurde
daar net na de Tweede Wereldoorlog? Natuurlijk spelende kinderen op
straat met hun tol of diefje met verlos,
tikkertje, verstoppertje en met krijt
hinkelperken tekenen op de straat.
Uiteraard werd er gevoetbald, wat verboden was. De wijkagent pikte meer
dan eens de bal af en wie door hem
betrapt was moest op woensdagmiddag
op bureau Charloisse Kerksingel straf-

regels komen schrijven. Het lyceum
stond nog niet op het Nachtegaalplein.
Met spelen op het landje vulden wij als
kinderen onze vrije tijd. We sjouwden
zitkleden, een oude pan, boter en wat
aardappels mee. Het spannendst was
het stoken van een vuurtje om zelf de
aardappelen en soms pannenkoeken
te bakken. Tijdens mijn jeugd begon
de bouw van het lyceum. Dat leverde
andere speelmogelijkheden op als rennen over de grote heipalen. Niet altijd
ging dat goed, zeker niet als je er on-

De eerste voorstelling is om 14.00 uur
en de tweede voorstelling om 15.15
uur. De toegang tot de diavoorstelling
is gratis.
De Oudheidkamer is gevestigd aan de
Dorpsstraat 27 te Poortugaal en iedere
zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00
uur.

- De Talingstraat is een van de straten in de Vogelbuurt in de deelgemeente Charlois -

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (48)

- Grootgrutter Piet de Gruyter opende direct na het opleveren van het nieuwe woonblok
op de hoek Dorpsweg/Gruttostraat een filiaal. Bakker Dirk Zaanen van de Zuidhoek, later
overgenomen door zoon Bas, deed dat aan de Dorpsweg 96 Foto’s collectie Rein Wolters -

verhoopt tussen zakte. Dan hadden je
bovenbeentjes pijnlijke schaafwonden.
Favoriet was het varen met een vlotje
op de ‘Vliet’ en het vangen van visjes
en bloedzuigers. Onze wereld was
maar klein in die tijd. Via de Dorpsweg
kon je helemaal naar Smitshoek lopen
of fietsen om daar bij een hoefsmid het
beslaan van een paard mee te maken,
waar je de hele vrije schoolmiddag
zoet mee was. Niet te vergeten het
schaatsen op de Boergoensevliet en
de vijver bij de Kromme Zandweg
tegenover molen De Zandweg.”
Nieuwsgierig
“Denkend aan mijn jeugd komen
steeds meer leuke dingen bovendrijven, zoals de straatspelen op Koninginnedag in de verschillende straten. Door
het Duitse bombardement op Waalha-

ven vlogen bij ons de grote ruiten eruit
en werden deze provisorisch gedicht
met kastdeuren. Ik was nog klein en
erg nieuwsgierig, nog steeds. Ook toen
er in 1944 tijdens de novemberrazzia soldaten naar boven kwamen om
vader mee te nemen. Hij was echter
‘ziek’, had tuberculose werd beweerd,
waarop de kerels heel snel verdwenen.
Het wrange is dat vader in 1958 naar
Bilthoven moest omdat hij inderdaad
TBC had gekregen.
Wat ik ook nog levendig voor mij
zie is de dropping van etenswaren
en het gevecht van mensen om het te
bemachtigen. Ik heb achttien jaar in de
Spechtstraat gewoond, ben toen naar
Kralingen gegaan en stond dus al jong
op eigen benen.”
Petra de Hey

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 gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in
Capelle aan den IJssel. Op zaterdag 19 december verschijnt ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, 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 zijn lens.

Plompert
Zwembad De Plompert werd in het Zuiderpark
gebouwd op het complex van onder anderen
de voetbalverenigingen Hillesluis en De Groen
Witten, die zeven jaar eerder waren aangelegd. Over deze kapitaalsvernietiging (lees het
wegsmijten van miljoenen guldens) werd zonder
bezwaar door de politiek verantwoordelijken
en uitvoerend PvdA-wethouder Roel Langerak
heengestapt.
Met zwier droeg hij het voetbalcomplex 5 maart
1961 over aan de verenigingen. Het was dezelfde
wethouder die de clubs de das omdeed door zijn
voorstel voor de bouw van een groot openluchtbad. De twee verenigingen voerden daar destijds
keiharde oppositie tegen en zagen hun verzet elk
beloond met een nieuw complex in IJsselmonde,
gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

- Op mooie zomerdagen was De Plompert overvol -

De bijnaam ‘palensjouwer’ was voor de wethouder (de Roel Langerakweg en het Roel Langerakpark zijn op 1 juni 1979 naar hem vernoemd) niet

zo vreemd. In zijn actieve loopbaan verankerde
hij tal van eerste of officiële palen op hun plek.
Langerak (1908-1975) was lid van de gemeenteraad van 1945 tot 1970 en was verantwoordelijk
voor tal van portefeuilles, waarvan die van sport
en recreatie de boventoon voerde.
Zwembad De Plompert - mét hoge duikplank
- bood velen zwemvertier. Ook bewoners van
randgemeenten kwamen in drommen naar het
‘natuurbad’ met de ruime ligweiden om zich
te vermaken. Dit kon tot halverwege de jaren
tachtig. De deelgemeente Charlois had geen geld
meer voor de exploitatie, waarna het bad werd
gesloten en verpauperde. Zwembad Pendrecht
aan de Sliedrechtstraat werd om dezelfde reden
gesloten en afgebroken en het instructiezwembad
aan het Hijkerveld kreeg een andere bestemming. Waar De Plompert ongeveer was, is nu het
parkeerterrein van Ahoy.
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het einde van
onmogelijke uitvaartwensen.
Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

kijk op monuta.nl of bel met
Monuta Memoriam, Langenhorst 100, Rotterdam, telefoonnummer 0800 - 023 10 10 of
Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.

Gordijnatelier

Wij bieden:
kledingreparatie
stomerijfaciliteiten voor uw
kleding, dekbedden e.d.

In Prins Alexander / Rotterdam

Kom langs in ons atelier
en laat u adviseren.

AUTOSCHADE

ACTIE:

Wij hebben een ruim assortiment gordijnen.

Overhemd stomen

* Meer dan 3.500 verschillende gordijnstoffen;
* Gordijnen en vitrage maken - vermaken;
* Rolgordijn - Vouwengordijn - Lamel - Jaloezie
Geweven hout - Hi-light
Slechts 2 weken levertijd!

€ 2,95

AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens

TULIN NAAI CENTER

Tel: 010-2239917 Web: www.tulin.info
Jacob van Campenplein 14
(tegenover v.d. Putten fietsenzaak) Rotterdam

De Vijf Boeken 9, 2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

1000

Alles op het
gebied van
scooters,
onderdelen
en accessoires!

KLOKKEN OP VOORRAAD

COMPUTE

R STUK!!

BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H

Gratis opgehangen
en geplaatst door heel
Nederland. Reparatie
van alle uurwerken
in eigen atelier

MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK
Fred Motoren
Stieltjesplein 7-17
3071 JS Rotterdam
T. 010 4860380

www.fredmotoren.nl

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

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90

Openhaarden &
Kachelcentrum

info@rikkoert.nl

“De Griff ioen”

EN
D-

ZLIVE
RW

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

ERTIFICEE
EC

AXATEURS GO
ET
U
RD

ORDE V
AN
KEN
G
ER

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN

TMG

Alle rouwcentra in de
regio beschikbaar.

Bel de KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Vrijdag koopavond.
Gratis parkeren in het centrum.

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Blijf niet
rondlopen
met uw vragen
over kanker

OR09

TAPIJT, MEUBEL, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

centrum
Wilhelm Tellplaats 24-32
Wijk oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010-438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!

-Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm
- 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. Elektrische verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

-Div. zonwering
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

-Div. Stroken
-Div. M-bogen
-Div. sluiervitrage
-Alles inclusief gemaakt

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Bel gerust voor
een afspraak: 010-4381222
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Vrienden Voordeelpagina
Een écht vriendenprijsje
De Rotterdamse Seniorenweken worden komend weekeinde besloten met een
bijzondere feestdag in het bekende café-restaurant Engels in het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein. Het wordt een waardig slot van een fantastische
periode waarin de Stichting Seniorenweken duizenden Rotterdamse senioren
enige aangename uurtjes bezorgde met de vele leuke initiatieven die de afgelopen maanden werden ontplooid.
Voor enkele Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgt dit feestelijke slot een
bijzonder tintje, want vier van onze Vrienden mogen, samen met een partner,
gratis deelnemen aan dit geweldige slotfeest. Zij kunnen zelf kiezen of ze aanwezig willen zijn bij de high tea, ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur, of bij het
diner-dansant, ’s avonds van 18.00 tot 21.30 uur. De vier winnaars zijn:
J.J. van Meurs, Krimpen aan den IJssel
B. Venlet, Hoogvliet

Decemberaanbie
ding!!!
Negentig jaar S

in vogelvlucht

Rotterdam 1941

(van Ben Laurens)

Vriend aan het woord
Vriend van De
Twee weken geleden heb ik mij opgegeven als
rlijk een oudOud-Rotterdammer, omdat ik letterlijk en figuu
achter en van
Rotterdammer ben. Ik lees uw blad van voor naar
de puzzel op
achter naar voor en dan ga ik ervoor zitten om
oproepjes hebben
te lossen. Ook de rubrieken Tante Post en de
r kunnen reageren
mijn speciale aandacht. Ik heb al een paar kee
r om gevraagd
op een oproep en zo informatie kunnen geven waa
er tot 1959
werd. Ik ben in 1932 in Charlois geboren, heb
Vanwege de toen
gewoond en heb er dus veel herinneringen aan.
in Hoogvliet. Ik
heersende woningnood woon ik nu al vijftig jaar
, waar ik iedere
wens u veel succes met De Oud-Rotterdammer
veertien dagen naar uitkijk.
Annie Ras (echte Rotterdamse)
Zuidzijdsedijk 117
Hoogvliet

2,50 euro EXTRA
korting p.p.

!

Als u ook dit jaar we
er uw hersens bree
kt over de vraag wa
der, vriend of vriendin
armee u uw partner
met Sinterklaas of de
, vader, m
Rotterdammer miss
Kerstdagen kunt ve
chien de oplossing
rrassen, dan heeft De oevo
or u. Als lezer van De
Oudspeciaal voor deze
Oud-Rotterdammer
feestdagen, profitere
kunt u,
n van een zeer voor
van De Oud-Rotterd
delige aanbieding. Be
ammer dan is het, uit
nt u Vriend
eraard, voor u nóg vo
ordeliger.

pido

Slechts €

10,00 (+ € 2,50 verzen
dkos

Vrienden van De
Oud-Rotterdamm
er
betalen slechts

C.L. Markus, Rotterdam
A.W. van Reeuwijk, Rotterdam.

Deze winnaars krijgen bericht van de organisatie.

Vrienden van De OudRotterdammer ontvangen

Een mooi cadeau

ten)

€ 7,50 (+ € 2,50 verzendkosten)

Slechts €

7,50 (+ € 2,50 verzen
dkosten)
Vrienden van De
Oud-Rotterdamm
er
betalen slechts
(+ € 2,50 verzendk
osten)

€ 5,00

BON
Ik ontvang van u het boek:

Negentig jaar Spido in vogelvlucht en betaal € 12,50 (incl verzendkosten)

Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal slechts € 10,00 (incl verzendkosten)

Rotterdam 1941 en betaal € 10,00 (incl verzendkosten)

Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal slechts € 7,50 (incl verzendkosten)
Naam en voorletters:
Straat:
Postcode en plaats:
Tel:
Email:
Bestelt u vóór 30 november, dan heeft u uw bestelling nog vóór 5 december in huis.
Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl

JA,

Ik meld mij aan als
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’

bij Gemini Partyschepen

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische incasso tien euro wordt
afgeschreven van mijn rekening.(Het bedrag wordt in december afgeschreven)

Gemini Partyschepen

Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro over op giro 4602118
tnv De Oud Rotterdammer.

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
€ 2,50 p.p korting
Kerstdinercruise
2e kerstdag 26 dec. & zondag 27 dec.
16.00 – 21.00 uur Incl. 5 uur varen,
4 gangenbuffet, drankjes
Volw. € 75,00 p.p.
Kind. tot 12 j. € 55,00 p.p.

Moonlightcruise 23 jan. 2010

19.00 – 24.00 uur Incl. 4 uur varen,
welkomstcocktail, koud/warmbuffet

€ 35,00 p.p.
V.O.F. Rondvaartbedrijf “Gemini”
Postbus 59226 - 3008 PE Rotterdam
Tel: 06-54616531- fax. 010-4955113
www.gemini-partyschepen.nl

Naam + voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
T.n.v.
Telefoon:
Email:
Handtekening:

Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
Mangaanstraat 1-5

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl
Fa. v.d. Linden

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

Deze
advertentie is

100
EURO
waard!

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

GORDIJNATELIER

Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Stop uw rugklachten!
Leef zonder rugpijn met het OriGENE-concept
• Snelle afname van
uithoudingsvermogen
pijn en beperkingen
van de rug
• Succespercentage
• Behandeling met
van 80%-90%
behulp van het toestel
vraagt bijzonder
• Grote verbetering in
functie, kracht en
weinig tijd!
Fysio + Rotterdam
Folkert Elsingastraat 5 (hoek Koningslaan)
3067 NW ROTTERDAM • 010-4557901
info@fysioplusrotterdam.nl of www.fysioplusrotterdam.nl

STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE

vanaf

495

LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils
Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl

Gratis
voor de deur

Bespaar nu nog meer energie met Harol
draadloos bediende rolluiken
Tijdelijk
één gratis
Somfy Chronis
Easy RTS tijdklok
bij aanschaf

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
 

 







 

Zonweringsalon • Dorpsstraat 20 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
• Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324
www.zwamon.nl • info@zwamon.nl

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com
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Razzia van Rotterdam The Messiah
van G.F. Händel
Indrukwekkende derde herdenking

Op 10 november 2009 was het precies 65 jaar geleden dat tienduizenden
mannen uit Rotterdam werden samengedreven om in Duitsland te werk
gesteld te worden. De organisatie verwachtte niet zoveel mensen op deze
derde herdenking, maar de grote ontvangstzaal van het Feyenoordstadion
was tot de laatste stoel gevuld.
J.G. Kramer ging als 17-jarige jongen, samen
met duizenden stadsgenoten, op weg. “In
Utrecht overtuigde ik de Duitsers ervan dat ik
erg ziek wasen liep terug naar Crooswijk.”
Gerard Nieuwaard zag als 4-jarige jongen zijn
vader vertrekken. “Hij heeft na zijn terugkeer
nooit willen of kunnen vertellen over wat hij
heeft meegemaakt.” Op 10 november was Gerard aanwezig bij de herdenking. “In een poging
alsnog te achterhalen wat mijn vader heeft
meegemaakt.”
Veel Rotterdammers die de Razzia van Rotterdam meemaakten, zijn inmiddels overleden.
De heer N. Pieterse, die destijds in de Nijverheidstraat woonde, zegt: “Ik weet dat 25 jongens
en mannen uit onze straat zijn weggevoerd.
Maar ik zie er vandaag niet één.” De mannen die
er wèl zijn hebben weinig woorden nodig om
elkaar aan te voelen. Pieterse: “De onzekerheid,
de verschrikkelijke stank, het harde werken, de
honger ook. Het was een bizarre tijd, voor buitenstaanders nauwelijks voorstelbaar. De mensen
die hier vandaag zijn, kunnen dat wel. Vandaar
dat je elkaar als goede vrienden begroet, zelfs al
ken je elkaar niet.”

Nooit goed herdacht
Jaap Folst, die de herdenking organiseerde,
memoreerde dat het de derde keer was dat de
Razzia werd herdacht.
Burgemeester Aboutaleb stipte dat in zijn rede
ook aan: “De Razzia van Rotterdam is één van
de grootste oorlogsrampen van Rotterdam. Maar
in vergelijking met het bombardement is deze
Razzia nooit goed herdacht. En dat is bizar voor
wie weet dat 54.000 mannen werden afgevoerd.
De razzia had veel ernstiger gevolgen dan
algemeen werd beseft. De mensen die terugkwamen, dragen het leed van toen nog steeds met
zich mee. Het is mijn voornemen bij de 4-meispeeches die ik elk jaar houd, stil te staan bij de
Razzia van Rotterdam.”
Hoogtepunt van de herdenking was de
overhandiging van het boek ‘De Rotterdamse
arbeidsinzet 1940 – 1945’ aan burgemeester
Aboutaleb. Oud-wethouder Henk van der Pols
die de Razzia van Rotterdam meemaakte, bracht
verhalen en beelden bijeen die nooit vergeten
mogen worden. “Terugkijkend besef je pas goed
wat mensen elkaar kunnen aandoen als ze hun
verstand verliezen”, aldus Henk van der Pols.

The Messiah van Händel wordt op wervelende wijze gebracht door dit internationaal befaamde gezelschap. The Bach Choir brengt dit wereldberoemde
werk met ongekende passie zodat deze barokcompositie een imponerende
beleving wordt voor het publiek.
Dirigent Pieter Jan Leusink, die als geen ander de
juiste accenten weet te leggen in de compositie,
brengt deze muziek in de geest van Händel. The
Bach Orchestra of the Netherlands heeft een authentiek geluid door de bespeling van eeuwenoude
instrumenten. Pieter Jan Leusink heeft bij deze
uitvoering gekozen voor uitstekende solisten die
zorgvuldig geselecteerd zijn vanwege hun barokke
stemmen. Laat u meeslepen in deze intense uitvoering van The Messiah, helemaal passend in de
feestelijke aanloop naar kerst.

Uitvoerenden: The Bach Choir & Orchestra of
the Netherlands o.l.v. Pieter Jan Leusink; Hieke
Meppelink, sopraan; Sytse Buwalda, countertenor;
Martinus Leusink, tenor; Math Dirks, bas
De uitvoering is op dinsdag 22 december in de
Laurenskerk; aanvang 19.30 uur.

LEZERSAANBIEDING
Als lezer van de Oud Rotterdammer ontvangt u 15,- korting per kaart, en betaalt u slechts € 40,- i.p.v. € 55,-.

BESTELLEN
TEL. 0525 – 68 48 19 ovv AF55
Of via onderstaande bestelbon
Naam:
Straat:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:

of

www.pieterjanleusink.nl bij actiecode invullen AF55
Voorl.:
Huisnummer:

___ X €40,- Rotterdam Laurenskerk di 22 dec. 19.30 uur

VOORWAARDEN
(U ontvangt uw
bestelling+factuur /n.v.t op
reeds gekochte kaarten/ excl.
verzendkosten)

Stuur deze bon naar: Stichting ONKM, Zuiderzeestraatweg-Oost 40, 8081 LD Elburg
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Vol verwachting klopt ons hart...

e
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Eenmaal Zwarte Piet, Sinterklaa

eenmaal Sinterklaas
In het verleden ben ik eenmaal Zwarte Piet en eenmaal Sinterklaas geweest. Die rollen vertolkte ik in opeenvolgende jaren en dat moet op 5 december 1976 en 1977 geweest zijn. Niet toevallig was mijn zwager die data
achtereenvolgens Sinterklaas en Zwarte Piet. Een fraai koppel.
We beleefden enkele hilarische momenten. Vooral toen bij het aankleden van
zwager-goedheiligman bleek, dat de
mijter te klein was. Het ding schommelde heen en weer op z’n hoofd en
dreigde bij de geringste beweging
om te vallen, waarop iemand op
het idee kwam de mijter dan maar
aan de witte pruik vast te maken.
Dat gebeurde, maar had rare
gevolgen.
Want toen we op pad gingen en
in Schiedam in mijn auto (een
Simca 1000) wilden stappen,
bleek mijn zwager met z’n vastgezette hoge mijter onmogelijk
rechtop in het autootje te kunnen
zitten. Er kwam een oplossing. Besloten werd de leuning van de passagiersstoel zover mogelijk naar achteren te klappen, zodat Sinterklaas horizontaal liggend door
Zwarte Piet naar de plaatsen van bestemming
gereden kon worden. De eerste bestemming was
een benzinepomp, op weg richting Marconiplein.
Tanken
In die tijd hoefde je bij het benzine tanken je auto niet uit. Dan
kwam er iemand van het tankstation naar je wagen toe, die er vervolgens voor zorgde dat je met een volle tank, schone ruiten en
gecontroleerd oliepeil je weg kon vervolgen. Elke benzinepompbediende moet de schrik om het hart zijn geslagen om klanten als
ons aan te treffen, uitgezonderd de dienstdoende jongeman die
naar ons toekwam. Toen ik mijn raampje opendraaide keek hij
recht in mijn van het lachen doorlopen Zwarte Pieten-ogen, moet
ongetwijfeld naast mij Sinterklaas hebben zien liggen, en vroeg
stoïcijns: vol? Alsof hij dagelijks dergelijke klanten in een Simca
1000 kreeg!

Ik keek naar de sint naast me, die lag te huilen van het lachen,
met gelukkig de mijter nog op z’n hoofd. Ik gaf de pompbediende een dikke fooi van een kwartje en even later klopten we ergens
in Rotterdam-West zachtjes tegen het raam, bij een gezin dat
gevraagd had langs te komen. Toen we er binnen kwamen
zaten ze allemaal –gespannen- even recht. We kregen niet
de indruk dat de ouders de intentie van het sinterklaasfeest
begrepen, want hun zoontje had het afgelopen jaar in
hun ogen weinig goeds gedaan, zo kregen we te horen.
Ze kwamen met een opsomming van uitsluitend
negatieve eigenschappen van het ventje, dat angstig
naar ons zat te kijken. Op het moment dat we dachten
dat pappa en mamma gingen vragen hem in de zak te
stoppen, overlaadden we die kleine met snoepgoed
en gingen er vervolgens snel vandoor. Het huilen
stond ons nader dan het lachen.
Knuffelen
Een jaar later waren de rollen omgedraaid: m’n
zwager Zwarte Piet en ik Sinterklaas. Op sinterklaasdag gingen we op bezoek bij onder meer een
peuterspeelzaal, die was gevestigd in een wijkgebouw
in de Middellandstraat. Daar zat onder anderen mijn
vierjarig dochtertje vol verwachting en met kloppend
hart op ons te wachten. Dat Sinterklaas pappa was en
Zwarte Piet ome Rob ontging haar vanzelfsprekend
volledig. Toen zij aan de beurt was om bij Sinterklaas
te komen en hij haar vroeg of ze lief was geweest, zei
ze tegen haar vader: ja.
Ik moest me beheersen om niet te zeggen: natuurlijk,
jij bent de liefste! En het liefst had ik m’n dochtertje
toen lekker willen knuffelen, in die volle peuterspeelzaal. Dat zou een raar schouwspel geweest zijn. Want
kinderen knuffelen, dat mag Sinterklaas toch niet…!
Ed van Helten †
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Sinterklaasvieringen
Zolang ik me herin
ner vierden we bi
j mijn ouders thui
Met speelgoed vo
s Sinterklaas.
or mij, praktische
ca
deaus voor de gr
coladeletters en
oten en choander snoepgoed
voor ieder. En altij
de pakjes in de zin
d stopte Sint
ken teil, waarin w
e ook in bad ging
jaren geleden kree
en. Een aantal
g ik het Margriet
Winterboek. Rond
heeft mijn zus Wil
mijn achtste
mij verteld, dat Si
nt en Piet verzon
idee meer of ik al
ne
n zijn. Geen
wat twijfels had.
Het maakte me ge
vond het prima…
loof ik niet uit,
en vierde het vrol
ijk verder.
Ik bleef veel boeken
krijgen. Mijn broer Be
p en
schoonzus vonden het
heerlijk
om te snuffelen op de
boekenafdeling van de Bijenko
rf. Het in
1956 gekregen boek ‘E
en nieuwe morgen’ heb ik nog. We ma
akten ook gedichten en
surprises. Ik heb warm
e herinneringen aan all
e
vieringen.
Een aantal jaren geled
en heb ik het boek van
Nicolaas Matsier ‘Gesl
oten huis’ gelezen en
gekocht. De auteur is,
net als ik, van 1945 en
zijn jeugdherinneringe
n zijn zo invoelbaar. Hi
j
vertelt over Sinterklaasa
vond: “Vroeg op de

avond kwamen de div
erse familieleden haast
ig
de zojuist gereedgekom
en cadeaus in de zinke
n
teil deponeren. En naarm
ate de teil zich vulde,
werd het afdeklaken be
rgachtiger” en daarna
“Van het eigen eiland
van cadeaus, hoe ze, op
een goed begrensd ter
reintje, bij voorkeur on
der
je stoel of op een apart
tafeltje, dicht aaneenge
schaard het moment afw
achten waarop ze beter
bekeken zouden worde
n.”
Hannie Lucas-Riemen
s
hannie@lucasriemens.n
l
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West-Kinderdijk 361
2953 XV Alblasserdam
Tel. 078-6912425
Internet: www.hotelkinderdijk.nl

1e en 2e kerstdag

KERSTBUFFET
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Onze therapeuten werken volgens de Action Potential Simulation (APS) therapie. Klachten
voortkomend uit onderstaande aandoeningen kunnen goed door ons behandeld worden:
Artritis, artrose, astma, A.N.S. (arm-, nek- en schouderklachten), burn-out, carpaaltunnelsyndroom, chronische pijnen, doorbloedingsstoornissen, ﬁbromyalgie, andere
reumatische aandoeningen, gewrichtsklachten, golfarm, hoofdpijn, kaak- en voorhoofdsholteontsteking, kinderen met ADHD (melatonineaanmaak), maagdarmklachten,
M.E. migraine, M.S., osteoporose, tennisarm, rugklachten, slapeloosheid, stress,
sportblessures en wondgenezing. Vele andere klachten kunnen eveneens behandeld
worden met APS pijnbehandeltherapie.

Effecten van de behandeling zijn o.a.
ATP productie
Pijnbestrijding
Energiebevordering
Herstel van wonden
Afname van zwellingen
Verbetering van mobiliteit

•
•
•
•
•
•

Verse salades, gerookte vissoorten, een luxe vleesschotel en paté.
Diverse luxe vlees- en vissoorten in heerlijke saus, inclusief wild,
worden á la minute door ons keukenteam voor u bereid.
Verse groentes en aardappelgarnituur.
Het Live Cooking Buffet wordt afgesloten met een uitgebreid dessertbuffet.

e, th
incl. koffi tensappen
en vruch
p.p.
€ 10.00

.00 -

•
•
•
•
•
•

VIER KERST IN HOTEL RESTAURANT KINDERDIJK!

UFFET

LUNCHB

Remming van ontstekingen
Regeneratie van het botweefsel
Vermindering weefselschade
Verbetering van celcommunicatie
Verbetering van locale doorbloeding
Verbetering van het algehele welzijn

Aangesloten bij VBAG
APS Therapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar
Care4Pain | Aart van Nesstraat 1A | 2901 BH Capelle aan den IJssel
010 436 6886 | www.care4pain.nl | info@care4pain.nl

Hotels the way you like them

Prijs volwassenen: € 42,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar: € 20 p.p.

ibis Rotterdam/Vlaardingen
Westlandseweg 270
3131 HX Vlaardingen
Tel. 010 460 20 50

ibishotel.com

* Genoemde prijzen zijn exclusief drank

Informeer naar mogelijkheden van afhalen luxe kerst salades

K E R S T C O N C E RT
van het Christelijk gemend koor

THE CREDO SINGERS

DINSDAG 22 DECEMBER 2009
CONCERTGEBOUW DE DOELEN ROTTERDAM
De toegangsprijs bedraagt: 1ste rang €25,- ; 2de rang €21,inclusief plaatsbespreken, garderobe, koffie/thee en programma boekje

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.15 uur

Kaarten te bestellen bij:
Dhr. C.P. Romijn
Schoonegge 88
lezers van
er
m
am
3085
CX Rotterdam
rd
te
ot
de Oud-R
RZ_Senioren_Adv10 19-11-2009Tel:11:37
Pagina 1
010 4802517
E-mail: cpromijn@hotmail.com

€1,- korting voor

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50
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
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl

Gezellig
bewegen...
5
5
+

akties!
op
maand .nl
iedere
en
m
nzwem
seniore eze krant
en in d

...doe je in 1 van de 13
Rotterdamse Zwembaden!

Kom gezellig bewegen in de Rotterdamse Zwembaden en ontvang tegen inlevering
van deze bon een *gratis kop warme chocolademelk (of koffie) met een speculaasje
Naam:

m/v

Straat:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-mail:

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

*geldig tot 7 december

Rotterdam zwemt in het water...
De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zwembaden van
Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam
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Op het Hoekse strand liggen nog steeds mijnen

d’ Ancona: “Het is een gruwelijk onderwerp en
dat hoef ik niet uit te leggen in dit gezelschap
van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Gelukkig zijn er ook moedige mensen, die zich inzetten om mijnen en
niet ontplofte munitie onschadelijk te maken.”
Zij zijn de ‘Helden en Heldinnen’ van de gelijknamige en indrukwekkende expositie in het
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR),

- Directeur Johan van der Hoeven ontving
Hedy ‘d Ancona en gaf haar vooraf aan de
opening van de expositie een rondleiding Foto
Rein Wolters -

die ingaat op de omvangrijke problematiek
rond achterlaten van oorlogsmaterieel. Als lid
van het comité van aanbeveling Actiefonds
Mijnen Ruimen heeft Hedy d’Ancona donderdag 19 november de expositie opengesteld
in het OVMR aan de Coolhaven 375 (bij
metrostation Coolhaven onder de Pieter de
Hoochbrug).
Te bezichtigen tot 7 februari 2010 van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en
op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Voor info: www.ovmrotterdam.nl

van Brabant

€ 700,00

Telefoon: 010-484 89 31
te, koelkast,
telefoon met nachtbel en TV.
Openingstijden:
De kamers
zijn
begane
grond
en goed
dinsdag op
t/mde
vrijdag
10.00
– 17.00
uur
toegankelijk
(ook
voor rolstoelen),
u kijkt
zon- en
feestdagen
12.00 – 17.00
uur

Een geheel verzorgde vakantie temidden
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
www.ovmrotterdam.nl
Hotel
de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
verzorgde vakantie op basis van volpension eigen terras met buiten meubeltjes. Dus u
in het hoeft geen
van
Brabant
incl.koffie/ en Vakantie
of thee.
trap of
lift te nemen.
Leuke
uitstapjes,
muziekavond
met
Marie
Heeft
u
dieetwensen?
daarjanuari
houden wij
Kerstarrangement 24 december
totOok01
Christien, bingo en spelletjes.
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
De comfortabele, ruime kamers zijn alleterecht voor bridge en familie weekendjes
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
en als u iets te vieren hebt.
maal voorzien
van
douche,
toilet,
kitchenetZuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

Voorverzorgde
meer informatie,
en/of folder kunt
u bellentelefoon
met % met
013-5282555
Een geheel
vakantie temidden
te, koelkast,
nachtbel en TV.
of
bezoek
onze
website:www.hoteldepaddestoel.nl
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in De kamers zijn op de begane grond en goed
Hotel De Paddestoel, Scheibaan
5, 5062TM (ook
Oisterwijk.
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk
voor rolstoelen), u kijkt
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
verzorgde vakantie op basis van volpension eigen terras met buiten meubeltjes. Dus u
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen
trapRestaurant
of lift te nemen.
Cafe
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
“In
’t Wapen
van Ameide”
Christien, bingo en spelletjes.
rekening
mee. Daarnaast
kunt u ook bij ons
De comfortabele, ruime kamers zijn alleterechtBenedendamsestraat
voor bridge en familie3weekendjes
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet- en als u iets
te vieren
hebt.
4233
EN Ameide
0183-601308
uinfo@wapenvanameide.nl
bellen met
013-5282555

Voor meer informatie, en/of folder kunt
%
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl

Wij hebben
ruim101
dagtocht-arrangementen
metOisterwijk.
o.a. uilenshow ,
Hotel
De Paddestoel,
Scheibaan 5, 5062TM
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d.

Trudi en Gerrit

ber

Bertus en de Tjetsetters

ber

Rotterdamse Dag

ber

Orgelconcert Aad Zoutendijk

ber

Speciale St. Nicolaasmiddag m.m.v. Jack Cross

ber

Zondagochtendconcert Liesbeth List

ber

Documentaire: Verzet tegen gelijkschakeling

ber

Dansmiddag voor de 55-plusser met muziek
uit de jaren ‘50 en ‘60

26

De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat
krijgt u nog
meer
aangeboden!
Coolhaven
375,
3015
GC Rotterdam

www.dagtochtarrangementen.nl

9 dagen Wenen in Kerstsfeer

Novem

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari

www.wapenvanameide.nl

ber

21

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!
Vakantie in het

-- Er op uit! Kalender -Decem

Op het strand van Hoek van Holland
worden nog regelmatig Duitse mijnen uit
de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. “Er
liggen er nog tal in de bodem”, benadrukte
voormalig Minister van Welzijn, Hedy
d’Ancona, bij de opening van de expositie
‘Helden en Heldinnen’ in het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR).
In ruim tachtig landen over de hele wereld zijn
landmijnen even gewoon als gevaarlijk. Per
dag trappen gemiddeld drie kinderen op een
mijn, om van dieren maar niet spreken. Door
de aanwezigheid van mijnen is vruchtbare
grond onbruikbaar en raakt de bodem ernstig
vervuild.
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Novem

28

Novem

28

Novem

29

Novem

29

Decem

2/6

Decem

6

Incl. ****hotels halfpension en prima kerstdiners
Fitál Vakanties – 0184-610062 of www.Fital.nl

L.C.C. De Castagnet, Larikslaan 200 – 14.30-16.30 uur - Entree
€ 3,- (R’dampas € 2,25). Reserveren gewenst 010- 422 50 96
of castagnet@senr.rotterdam.nl

Laurenskerk – 10.00-17.00 uur – Entree € 4,- (65+/Rotterdampas € 3,-)

Paradijskerk – 16.00 uur

Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.00-16.00 uur Entree € 6,50

Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur – Voor kaarten www.
zondagochtendconderten.nl of de bon uit
De Oud-Rotterdammer van 26 mei

OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

Kom naar het leu

Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.00-16.00 uur Entree € 3,-

Feeste

ber

Zondagochtendconcert Jan Vayne en Petra Berger

ber

JustUs Muziektheater

Decem

6

Decem

19/20
ber

Decem

11

Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur
Voor kaarten www.zondagochtendconderten.nl of de bon uit
De Oud-Rotterdammer van 26 mei

Bilderdijkstraat t.h.v. nr. 322- 17.00 uur - Alleen Voorstelling €
10,00 (€ 5,00 CJP / RotterdamPas / 65+)Voorstelling Inclusief
Buffet € 19,50 (€ 14,50 met korting CJP / RotterdamPas / 65+)
– Reserveren 010 - 477 25 79/www.detheaterstraat.nl

van de

Wandelen in Noord

Rotterdam

Op zondag 29 novemb

Gilde Rotterdam – 14.00 uur - € 3,50
(Aanmeldenculinair
bij Gilde en muzik
feestelijk,
Rotterdam 010-4362844 of op http://www.gilderotterdam.nl/
Groothandelsgebouw
Wandelingen/agenda.htm)

De Seniorenweken lope

010seniorenjaar
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-322575
voor de jeugd van vroeger

Reservere

010seniorenjaar

voor de jeugd van vroeger

VAN HET CHR. GEMENGD KOOR ‘DEO CANTEMUS’

CONCERTGEBOUW ‘DE DOELEN’, ROTTERDAM
8, 14, 16, 21 december, aanvang 20.00 uur
19 december, aanvang 14.00 uur
14, 16,19 en 21 december reeds uitverkocht!
Lezerskorting Oud Rotterdammer

Nu voor ons concert van 8 december
een korting van € 4,- per kaart
Verdere medewerkenden:
Christelijk Jong Mannenkoor ’Soli Deo Gloria’
uit Urk o.l.v. Jaap Joh. Kramer
Mirjam Feijer - sopraan, Lucas Kramer - bariton,
André de Jager - orgel, André van Vliet - vleugel,
l’ Orchestra Particolare, algehele leiding: Cor de Haan
Kaarten: € 21,- en € 24,-. Bestellen: www.deocantemus.nl
of 06-43556415 / 06-43556721

zondag 22
op bankre
o.v.v. Hi
postcode
de voorra
zijn defi
kaarten w
bij Plusp

Feest vooral voor mensen van
boven de 50 jaar!!!!!
FlyerEngelsA5_FCDEFHR.indd 1

Kaarten kunnen nog besteld worden bij
Pluspunt Telefoon 010- 467 17 11
High Tea à € 14,00 met o.a. De Gezelligheidsvereniging, Kees Korbijn Fay Lovsky
(zingende zaag) en Waldin Roes en vele
anderen
Diner Dansant à € 30,00 met o.a. Back in
Time, Lou Prince, Willy Djaoen
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Bankstel met een korte stevige zit, met
binnenvering. Leverbaar in elke gewenste stof.
Bank 2.5 zits

€ 1450,€ 955,fauteuil

Ook leverbaar als 3 en 2 zitter

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Bestel nu de Rotterdamse spreukenkalender 2010
Alles over het Rotterdam
van vroeger en nu;
spreekwoorden, gezegden,
verhalen, gedichten, foto’s enz.
365 dagen leesplezier

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN



Koop de kalender bij de
boekhandel of bestel hem via
www.uitgeverijvandeberg.nl
www.voorrotterdammers.nl



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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

PROFITEER NU
Rechtstreekse verkoop door groothandel aan particulieren

Moderne/klassieke tapijten
www.sarookcarpet.nl

M
e
aa t s
n erv
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is e
!

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973
50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar.
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.
De kosten hiervoor zijn:
1 jaar € 50
2 jaar € 80
Openingstijden 2009
zonder afspraak:

Groothandel/importeur
Satijnbloem 14 Rotterdam - Ommoord
Telefoon: 010 - 456 13 00

OPEN: Ma t/m vrij 10.00 - 17.00
Ook op zaterdag 10.00 - 16.00

Dinsdag t/m donderdag van
11.00 - 18.30 uur

3 jaar € 100

4 jaar € 115

5 jaar € 125

Belastingadviesburo Aad de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.

Introductie Carpetstore kvk 242856460000
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Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Gratis vrijblijvend persoonlijk advies; • Computergestuurd implanteren;
• Kunstgebitten, frames, plaatjes;

• Eendags-reparatie-service;

• Klikgebit op implantaten;

• Bleken van tanden;

• Nazorg en controle;
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Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak
voor een klikgebit en ontvang een elektrische
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.
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Vroeger speelde je op straat

Tien-tellen-bok en bussietrap
Tien-tellen-bok, bussietrap, Amerikanen, dieffie-met-verlos,
spoorzoekertje... Het zijn maar een paar van de vele spelletjes die op Tuindorp Vreewijk werden gespeeld. Lang geleden, toen er in de meeste straten nog geen auto te bekennen
viel. De straat, het Maarland in dit geval, was voor ons en
daar profiteerden we van. We zaten niet achter een spelcomputer, maar we knikkerden, we voetbalden, rolschaatsten en
speelden verstoppertje.
Tuindorp, met al zijn achterpaadjes
was voor kinderen van toen een ideale
plek om op te groeien. Waar anders
kon je je zo geweldig verstoppen als
daar, als je bussietrap of dieffie-metverlos speelde?
Het waren twee varianten op het
meer bekende verstoppertje, dat wij
buut noemden. De buut, vaak een
lantarenpaal, was de plek waar degene
die ’m was een tijdje niet mocht kijken
hoe de anderen zich verstopten. “Tien,
twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig,
zeventig, tachtig, negentig, honderd.
Ik kom! Weg of niet, je wordt gezien!”
De weggekropen vriendjes en vriendinnetjes konden proberen “vrij te

handen gevouwen voor zijn buik. Op
die handen legde een tweede jongen
zijn hoofd en daarachter kwamen nog
een paar ‘bokken’. De andere partij
probeerde met een aanloop zo ver mogelijk op de rij te springen. Daar kwam
op den duur een heel gewicht terecht
en meestal zakte de ‘bok’ wel in. Maar
als het goed ging werd na de laatste
sprong luidkeels tot tien geteld en als
de rij dan nog overeind stond had die
partij gewonnen.
Natuurlijk werd er op straat veel
gevoetbald; soms met een ouwe tennisbal of desnoods een prop papier met
touw erom. ‘Koolpalen’ hadden we
natuurlijk niet, maar met een bundeltje

- Geen auto te bekennen op deze foto uit 1938 van het Maarland. Wel, op de achtergrond, lijn 3
die toen nog over de Langegeer reed.-

lopen” door de buut aan te tikken.
Bussietrap ging eigenlijk net zo, alleen
moest degene die ‘m was een leeg blik
wegtrappen en dat achteruitlopend
terugzetten terwijl de anderen zich
verstopten. Bij dieffie-met-verlos konden de betrapten worden verlost als ze
werden aangetikt, zodat ze opnieuw
konden wegkruipen.
Jongensspel
Wat me pijnlijk is bijgebleven was
het grote jongensspel Amerikanen.
Degene die ‘m was moest zijn ene
hand, onder een oksel door, plat tegen
zijn schouder houden. Met z’n andere
hand maakte hij een soort oogklep.
De andere jongens stonden er in een
kringetje omheen en deelden om
beurten een doodklap op de hand uit.
Als de getroffene raadde wie het had
gedaan, mocht die de volgende klappen opvangen.
Tien-tellen-bok was ook geen spel
voor fijngebouwde typetjes. Een
speler van de ene partij ging met zijn
rug tegen een muur staan, met z’n

kleren kon het ook wel. Drie corners
pinantie.
De twee ploegen werden altijd op
een speciale manier gekozen. Twee
natuurlijke aanvoerders, daar hoorde
ik zeker niet toe, moesten eerst ‘poten’
om de leste hele of de leste halve. Ze
begonnen een paar meter van elkaar en
zetten om beurten hun ene voet voor
de andere. Wie won mocht de eerste
keus doen uit het spelersmateriaal.

- Op 5 september 1936 verzamelde een straatfotograaf een heleboel kinderen van het Maarland en omgeving en fotografeerde ze op de stoep van
die straat in Vreewijk. De meeste namen zijn bekend. We zien o.a. Ina Meier, .. van der Gaag, Frans Nieuwenhuijze, .. van der Gaag, Coba Hellendoorn, Anneke Hellendoorn, .. van Keulen, Ben Pley, Anneke Pakker, Jan Hellendoorn, Ton Pley, Jan Pley, Truus Lemaire, Jopie Schuurmans,
Barend van Keulen, Kokkie Schuurmans, Sjaak Pley, Reijer Beuzenberg en .. Beuzenberg. -

Ping-pang
Er was maar één bezwaar: voetballen
op straat mocht niet. De buurtagent
(bij ons Pikkie Bos of Pikkie Dik
genoemd), die meestal zijn ronde
liep met de fiets aan de hand, was
gevreesd. Zo’n politiefiets, herinner
ik me, had een grote bel, door ons een
ping-pangbel genoemd. Onder jongens
gold in die tijd het gezegde “Pingpang, te lul”. Eigenlijk “de lul”. Als je
die bel hoorde was je erbij en voetballertjes moesten hun bal afgeven.
Ik denk achteraf dat wij de kelder
van het politiebureau Sandelingplein
in gedachten vol zagen liggen met
afgepikte ballen en dat zo het wonderlijke gerucht over autonummers in de
wereld kwam.
Nummers van passerende auto’s in
een oud schrift noteren was een van
onze meer onschuldige activiteiten.
Zo’n rage die één keer per jaar de
kop opstak. Het was nog niet druk
langs de weg en je had dus wel een
paar uur nodig om een flink aantal
H- of HZ-nummers plus de nodige
vreemdelingen in je schrift te krijgen.
Maar je deed je best, want –zo werd
verteld- als je er tienduizend bij de

- Het Maarland, hier gezien vanaf de hoek van het Melkpad, kende weinig verkeer en geen
geparkeerde auto’s. Een ideale speelstraat. -

politie inleverde kreeg je een bal. Uit
die volle kelder?
Niet alleen autonummers verzamelen
was ineens populair en korte tijd later
alweer totaal vergeten. Ook knikkeren,
steltlopen, rolschaatsen, hoepelen,
vliegeren en tollen waren kortlopende
rages.

Beldeurtje is, denk ik, een spel van
alle tijden. Het overkomt me nog wel
eens dat ik ’s avonds na het eten net
lekker op m’n gemak zit, waarna er
gebeld wordt. Niemand aan de deur.
Dan voel ik m’n opkomende boosheid
als een pudding in elkaar zakken als ik
aan vroeger denk.

- Schaatsen op de Langegeer; winter 1941 -

Tol
Een tol, gedraaid van hout, had een
recht onderstuk met een platte bovenkant, die we met punaises of kleurkrijt
versierden. De tol draaide op een
ijzeren puntje, de ‘taas’, zeiden wij.
Maar Van Dale leert me nu dat het de
taats moet zijn.
Voor tollen en andere spelletjes die
een vlakke ondergrond nodig hadden,
zoals rolschaatsen, waren de Tuindorpstraten eigenlijk niet zo geschikt.
Wij weken daarom uit naar de Bree,
waar voor de intussen afgebroken katholieke scholen een breed tegelplein
lag. De tol in een putje vastzetten, het
touwtje van je zweep eromheen en dan
het ding met een zwiepende beweging
aan de gang krijgen. Wie er bedreven
in was, kon de tol met twee handen
‘opzetten’.

Want wij deden het ook met overgave. Het liefst met een stel jongens,
die allemaal bij een of twee huizen
aanbelden, waarna we op enige afstand
gingen kijken hoe alle deuren open
gingen. “Is er bij jou ook gebeld..?”
Vliegende Post noemden we dat.
Maar het summum van plezier beleefden we bij bovenhuizen, bijvoorbeeld
aan de overkant van de Bree. Daar
zaten twee deuren naast elkaar met
de knoppen in het midden. Ze konden
met een touw langs de trap vanaf de
etage worden opengetrokken. Wij
bonden de deurknoppen met een stuk
touw aan elkaar en belden dan bij
beide huizen aan. Leuk?
Frans Nieuwenhuijze
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Uit in de wijk!
Naast de grote theaters en concertzalen in Rotterdam kent de stad ook kleinere podia met een
gevarieerde programmering in de Rotterdamse wijken. De LCC en Wijktheaters brengen kunst en
cultuur in de wijken met diverse voorstellingen voor jong en oud van bekende en onbekende gezelschappen. Daarnaast zijn het ook podia voor talenten uit de wijk, dat hier de kans krijgt zich te ontwikkelen.

We hebben voor u een selectie van het programma van de
lokale cultuur centra voor december op een rijtje gezet.
GNET
LCC CASTA
ROTTERDAM
LARIKSLAAN 200,
TEL: (010) 422 50 96

Vrijdag 12 december

WORKSHOP BUTOH DANS
Als inleiding op de voorstelling
TØØRN, de 4e Dimensie op 18
december in LCC Castagnet geeft
Bewegingstheater De Storm op
zaterdagmiddag een workshop. De
deelnemers zullen de Butoh dans
ervaren door middel van korte gemakkelijke oefeningen. Ook krijgen
zij inzicht in improvisatiedans, de
geschiedenis van de Butoh Dans en
natuurlijk de voorstelling TØØRN,
de 4e Dimensie.
Leeftijd: 12 - 100 jaar.
Aanvang: 14:30 uur
Actie!: Koop nu een combi ticket
voor de voorstelling TØØRN,
de 4e Dimensie + de workshop
Butoh Dans voor slechts
€ 7,50 / R’pas € 6,00.
Vrijdag 18 december

Bewegingstheater de Storm
TØØRN, de 4e Dimensie
Het nieuwe Butoh dansstuk van
Bewegingstheater de Storm is gebaseerd op de Noordse mythologie.
Butoh, de no-mind-dansexpressie
uit het moderne Japan, betekent letterlijk ‘de stampende dans’, en lijkt
een theater of kunstvorm gericht op
improvisatie.
Aanvang: 20.30 uur.
Entree: € 6,00 met R’Pas € 4,50

LCC

LOMBARDIJEN

, ROTTERDAM

89
MENANDERSTRAAT
84
74
1
29
TEL: (010)

Vrijdag 18 december

Jam-sessie

Neem je instrument mee en kom
live mee jammen.
Aanvang: 19.00 uur
Entree: Gratis
Zondag 20 december

LCC Theatermatinee
Kerstbrunch & Optreden
Kinderkoor Ridderkerk
Een getalenteerd kinderkoor uit
Ridderkerk brengt christelijke
kerstliedjes ten gehore.
Aanvang: 12.00 uur
Entree: € 5,00 inclusief brunch

Reserveren aanbevolen
Niets is vervelender om bij
aankomst te horen dat de zaal
is uitverkocht. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u
aan om tijdig te reserveren door
te bellen met het LCC van uw
keuze.

KAMP
LCC LAREN
ERDAM
SLINGE 303, ROTT
TEL: (010) 480 40 44

Zondag 6 december

Koninklijke Rotterdamse
TNT Post Harmonie

OSTER
LCC ’T KLO
EIN 7, ROTTERDAM
AFRIKAANDERPL
TEL: (010) 423 16 16

Zondag 6 december

Seniorenmiddag
Sinterklaas verwenmiddag

Het repertoire van de KRPH is
veelzijdig en bevat naast originele
composities voor harmonieorkest
ook veel bewerkingen van ﬁlm en
musical muziek.
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 4,00

In het kader van Sinterklaas een
gezellige verwenmiddag met o.a.
Verhalenfontijn en Sinfonia
Rotterdam.

Zaterdag 12 december

Het unieke project “Sinfonia Rotterdam bij u in de buurt!” met een
workshoppresentatie, genaamd ‘Music Under Construction’. Spaanse
muziek en Tango’s in de wijk. Een
spetterend concert met Klassieke
Spaanse muziek en Tango’s door,
Miranda Rademaker, violiste van
Sinfonia Rotterdam en muzikaal
talent uit de wijk.
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 2,50

Kerstmarkt
Begin uw zoektocht naar bijzondere
kerstkaarten, kerststukjes, kerstballen, kerstboompjes en andere kerstspulletjes vooral in de Larenkamp!
Aanvang: 10.00 uur
Entree: gratis
Dinsdag 15 december

Seniorencafé + Bingo
Jeroen en Miranda

Zanger Jeroen en zangeres Miranda
presenteren een zeer succesvol
Kerstprogramma.
Er is ook nog een gezellige bingo.
Aanvang: 13.30 uur
Entree: € 2.50
(inclusief een kopje kofﬁe/thee)

Vrijdag 18 december

The Ploctones

The Ploctones leven, vieren feest,
strooien met humor, schuwen het
risico niet en vinden zichzelf keer op
keer opnieuw uit waardoor er een
plezierige spanning heerst die de
luisteraar in een opwindende trance
brengt. De dansbare muziek van
The Ploctones laat je geen moment
los. Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 5,00
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Zondag 13 december

Sinfonia Rotterdam
Music under construction (small)
Het unieke project “Sinfonia Rotterdam bij u in de buurt!” met een
workshoppresentatie, genaamd ‘Music Under Construction’. Spaanse
muziek en Tango’s in de wijk. Een
spetterend concert met Klassieke
Spaanse muziek en Tango’s door,
Miranda Rademaker, violiste van
Sinfonia Rotterdam en muzikaal
talent uit de wijk.
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 2,50

Meer informatie
Voor informatie over programma’s, openingstijden, bereikbaarheid,
verhuur van ruimtes of andere vragen kunt u bellen of mailen naar
de LCC’s of naar de website www.uitindewijk.nl
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Sinfonia Rotterdam
Music under construction (small)

Zaterdag 12 december

Kerstmarkt
De maandelijkse rommelmarkt is
deze maand vervroegd en wel naar
12 december. Daarbij komt dat we
de wijkbewoners willen laten genieten van de gezellige
kerstsfeer in LCC ‘t Klooster. Een
heerlijke snuffeldag gecombineerd
met hapjes en drankjes die niet gemist mogen worden in deze tijden.
Entree: gratis

KAMP
LCC ZEVEN
141, ROTTERDAM
AMBACHTSPLEIN
TEL: (010) 456 39 93

Zondag 6 december

Theatergroep R ’oost
Met Vuursteen en schok
Een kluchtige comedy voor het
hele gezin.
Aanvang: 14.00 uur:
Entree: € 3,00 met R’pas € 2,50
Zondag 13 december

R.A.V Scala

Een middag met de mooiste
accordeonmuziek. Met dirigent M.
de Vries is deze tijdloze muziek
een voor het hele gezin geweldige
ervaring.
Aanvang: 14.00 uur:
Entree: € 3,00 met R’pas € 2,50
Zondag 20 december

Vocalisten ensemble Servus
Kerstconcert
Dit amateur-gezelschap trakteert
ons deze middag op een kerstconcert, bestaande uit operette
melodieën, Weense liedjes, selecties uit bekende operettes, Duitse
ﬁlmmuziek en diverse Nederlandse
liedjes.Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 1,00 (incl. een kopje kofﬁe)

USICA

RM
WIJKTHEATE
ERDAM
DE LUGT 17, ROTT
TEL: (010) 437 13 61

Vrijdag 18 december

Kaarsjes/Kerstmarkt
Van Brug naar Brug
Kerstmarkt van de Hoge Brug naar
de lage brug, met versierde gevels,
vuurkorven, Glühwein, zang, muziek
en een ‘wensboom’ op de Lugt. Kijk
voor meer informatie op de posters
en de Huis aan Huis bladen
Aanvang: 18.00 uur
Entree: gratis
2e Kerstdag: Zaterdag 26 december

Première ‘Jong van Hart’
De bank
De bank in het park is het middelpunt van deze “Veau-de-Ville” show
met liedjes van toen, maar óók hedendaags repertoire! Senioren laten
zich van hun beste kant zien.
Met veel enthousiasme spelen, dansen, presenteren en zorgen zij voor
een stukje cabaret! U gaat iets zien
wat u niet van senioren verwacht. Is
dit een opstap naar een grote show
in het seniorenjaar?
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 4,50 / R’Pas € 3,75
(inclusief hapje en drankje.)

ENSPRONG
LCC DE ZE20V, RO
TTERDAM
MOSOELSTRAAT
TEL: (010) 416 14 88

Vrijdag 11 december

Karin Basting en Adriaan
Dropsie Entre Dos
De combinatie ﬂuit/gitaar heeft
een rijke traditie, maar wat Entre
Dos onderscheidt is het feit dat het
duo uitsluitend eigen, originele en
frisse composities speelt. Mooie
muziek, Spaans en klassiek, met
een vleugje latin en jazz maken het
luisteren naar muziek tot een nieuwe
beleving.
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 7,50
Donderdag 17 december

High Tea
met Uwe van der Laan
Zoals elk seizoen sluiten wij ook dit
keer af met een gezellige High Tea
met Uwe van der Laan. Onder het
genot van lekkere hapjes kunt u
genieten van de sfeervolle muziek
van Uwe. Als u wilt kunt u ook nog
een dansje wagen.
Aanvang: 15.30 uur
Entree: € 10,00

WIJKTHEATER
E
’T KAPELLTE17TJ
6, ROTTERDAM
V.D. SLUIJSSTRAA
TEL: (010) 467 70 14

Dinsdag 1 en
woensdag 2 december

Zeep en Suikerfabriek
de Eenhoorn Belly Butten
Orgasms & Other Horses
Vier jonge kunstenaars van de
kunstacademie AKV/St. Joost vormen samen het collectief ‘Zeep- en
Suikerfabriek de Eenhoorn’. Zij toveren ‘t Kapelletje om tot een bijzonder
landschap waarin de toeschouwer
tastbare wonderen kan ontdekken en
buitengewone ervaringen beleven.
Naast eeuwige thema’s als verwondering over de wereld van alledag
en mijmeren over de toekomst, gaat
de ervaring van het kunstwerk vooral
over de maakbaarheid van je eigen
wereld. Onbevangen jeugdherinneringen worden in dit kunstwerk door
middel van projecties en 4-dimensionale beelden onthuld.
Openingstijden voor beide dagen:
15.00 tot 18.00 uur en 19:00 tot
22.00 uur
Entree: gratis
Woensdag 9 december

Sinfonia Rotterdam
Music under construction (small)
Het unieke project “Sinfonia Rotterdam bij u in de buurt!” met een
workshoppresentatie, genaamd
‘Music Under Construction’. Spaanse
muziek en Tango’s in de wijk. Een
spetterend concert met Klassieke
Spaanse muziek en Tango’s door,
Miranda Rademaker, violiste van
Sinfonia Rotterdam en muzikaal
talent uit de wijk.
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 2,50

Kortingsbon
Wanneer u uw keuze(s) voor
een voorstelling heeft gemaakt,
vergeet dan niet deze bon uit te
knippen en mee te nemen. Op
de toch al betaalbare toegangsprijs ontvangt u dan

50%
korting
De bon is geldig tot 31 augustus
2010 en voor max. 2 personen.
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Locale Cultuur Centra

In de spotlights
Sinfonia Rotterdam
komt naar u toe
Voor wie van (lichte) klassieke muziek houdt of daar eens kennis mee
wil maken, zijn de optredens van Sinfonia in de locale cultuurcentra
een echte aanrader. Onder het motto “Sinfonia bij u in de buurt” organiseert het symfonieorkest een reeks verrassende workshoppresentaties in de wijktheaters en Locale Cultuur Centra. Zo staan in december
bezoeken op het programma van LCC ’t Klooster, De Romeynshof en
Wijktheater ’t Kapelletje. (Zie de agenda hiernaast).

Music Under Construction
Tijdens die workshoppresentaties
wordt het publiek door de violiste
van Sinfonia, Miranda Rademaker
en muzikaal talent uit de wijk in
woord en muziek meegevoerd naar
de wereld van de klassieke muziek
waarbij een brug wordt geslagen
tussen de muziek van de 18e, 19e
en 20e eeuw naar hedendaagse
composities. Met deze bijzondere
miniconcerten wil Sinfonia niet
alleen de artistieke richting van het
orkest zelf onder de aandacht van
een breed publiek brengen, maar
ook getalenteerde musici de kans
geven om het publiek te laten horen
waar ze elke dag met passie mee
bezig zijn.
Over Sinfonia
Sinfonia Rotterdam dat tot juli 2009
als het Rotterdams Kamerorkest
grote bekendheid genoot, bestaat
uit een gezelschap van 27 gedreven
professionele musici met een klassieke bezetting van 21 strijkers en
6 blazers. De klassieke periode met
speciale aandacht voor de geniale symfonieën van Franz Joseph
Haydn uit de 18e eeuw vormt voor
Sinfonia het vertrekpunt van de
programmering waarbij met klassieke “cross-overs” een brug wordt
geslagen naar symfonieën van de
klassieke grootheden uit de eeuwen
daarna tot vandaag aan toe. En dat
alles gebeurt onder de inspirerende
leiding van chef-dirigent Conrad van
Alphen.

Vanaf de oprichting in 2000 valt het
orkest op door haar dynamische en
energieke spel. Behalve de jaarlijkse nationale tournee reist het orkest
regelmatig naar het buitenland.
In Rotterdam heeft Sinfonia Rotterdam een eigen succesvolle serie:
Klassiek & Wijn, waarbij het beste
van klassieke muziek en wijn garant
staat voor een sfeervolle avond.
Het orkest is trots op haar internationaal uitstekend gerecenseerde cd’s,
o.a. uitgebracht bij Talent Records
en Telarc. Vanaf haar jubileumjaar in
2010 gaat Sinfonia Rotterdam cd’s
uitbrengen onder het eigen label
Rotterdam Sinfonia Recordings
(RSR).
Wilt u meer weten over (en luisteren
naar) Sinfonia, ga dan naar de website www.sinfoniarotterdam.nl.
Als voorproefje van wat u kunt
verwachten wanneer u besluit naar
een “groot” optreden van Sinfonia
Rotterdam te gaan komt u naar één
van de mini concerten in het theater
bij u in de buurt. Het voltallige orkest
zal in het voorjaar van 2010 ook in
verschillende Locale Cultuur Centra
en Wijktheaters staan met een concert van Spaanse klassieke stukken.

- Miranda Rademaker, violiste van Sinfonia Rotterdam -
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‘Ziet Zuid’ groot succes en
nog tot zondag open
Het bezoekersaantal
van expositie ‘Ziet Zuid´
overtreft ruimschoots de
verwachting. Nog tot en
met zondag 29 november
is deze gratis te bezichtigen tussen 11.00 en 17.00
uur in gebouw ´t Gemaal
aan de Pretorialaan 141 in
de Afrikaanderwijk.
Tot nu bezochten ruim 3500 mensen
de foto- en videopresentatie en nog
eens bijna vijfhonderd waren bij
filmvertoningen in wijkcentrum De
Larenkamp in Zuidwijk en huize
Dijkveld in IJsselmonde.
Als gevolg van het succes komt
er volgend jaar een vervolg op de
expositie, maar zolang wachten is niet
nodig, omdat in de tweede week van
januari het 128 pagina´s tellende in
hardcover met stofomslag uitgevoerde
fotoboek ´Ziet Zuid´ uitkomt met als
winkelprijs 22,50 euro. Het boek met

- Organisator Joop de Jong heeft veel succes met zijn expositie ‘Ziet Zuid’ Foto Rein Wolters -

een oplage van duizend exemplaren
komt in Rotterdamse boekwinkels.
Inschrijven kan in ´t Gemaal. In het
boek komt ook een dvd met alle
8mm films uit de tentoonstelling, een
historische verhandeling over Zuid
door Ben Maandag, en interviews

van Steven Arnold met Carla Pastoor,
David Zee en Max Claase. Bij deze
interviews komen veel foto’s uit de
familiealbums. Informatie bij samensteller Joop de Jong 010 – 4659566 of
www.diafragmafilms.nl

Mevrouw Obert uit Rotterdam deed mee aan
een prijsvraag van Electrostore en kwam bij
de prijstrekking uit de bus als winnaar van
een prachtige LCD-televisie, die zij onlangs
in ontvangst mocht nemen.
“Mijn eerste reactie was dat ik dacht dat het
een verlate 1 april grap was. Het duurde
even voor ik het geloofde. Ik geloof eigenlijk
nu ik in de winkel sta pas dat ik de winnaar
ben. Ik ben er heel blij mee dat dit me
overkomen is.”

Advertorial

Wonen op de Magistraat
Iedere maand vertelt een bewoner van ‘de Magistraat’,
de particuliere vijfsterrenwoonzorgvoorziening aan de
Henegouwerlaan in Rotterdam, over zijn of haar leven.
Waarom kozen zij ervoor hun oude dag door te brengen
op deze plek?
Mevrouw Van Heijst-de Winter
woont sinds 18 februari 2008, als
een van de eerste bewoners, op de
Magistraat.
Ze was het oudste kind van het gezin
en werkte thuis altijd erg hard. Al
op jonge leeftijd bleek ze handig
met naald en draad en later werd dat
haar beroep. Tot ze trouwde; daarna
naaide ze alleen nog voor familie en
bekenden. “Ik heb mijn eigen trouwjurk gemaakt!” verklaart ze trots.
Haar man was, net als zij, een echte
Vlaardinger en samen runden ze 30
jaar een slagerij. Op vakantie gaan
was er toen niet bij. Na haar 65e is
ze met haar schoonzus wel eens op
reis geweest naar Duitsland. Samen
met haar man heeft ze vijf kinderen
op de wereld gezet waardoor ze nu
oma en overgrootoma is van in totaal 26 klein en achterkleinkinderen.

Hoe bevalt het u om hier
te wonen?
In Vlaardingen, waar ik vandaan
kom, kon ik niet slagen voor een
woning. Die woningen waren mij
echt te klein! In de Magistraat zijn
de woningen royaal en dat sprak
mij erg aan. In principe heb ik hier
alles wat ik nodig heb. Je bent liever
jong natuurlijk, maar het bevalt me
hier goed. Al het personeel is aardig
voor me en ik heb een prachtig appartement met een mooi terras aan
de binnentuin van de Magistraat.
Ik krijg wat hulp bij het wassen/
douchen en aankleden, de was wordt
voor me gedaan, ik krijg hulp in de
huishouding en er wordt heerlijk
voor me gekookt
Wat doet u tijdens de dag?
s’ Ochtends na het opstaan ga ik
eerst ontbijten en daarna op mijn

gemak wassen en aankleden. Soms
wordt er dan een kopje koffie
gebracht, maar regelmatig haal
ik dit zelf, want het is natuurlijk
helemaal niet erg om een stukje te
lopen. Verder krijg ik veel bezoek.
Bijna dagelijks komt er wel gezellig
iemand bij me op visite. Ik gebruik
alle maaltijden in mijn appartement.
Heel soms haak ik in bij de gezamenlijke spellen zoals geheugentraining en ik ben van plan op
maandagochtend mee te gaan doen
aan de gym.
_____________________________
Voor meer informatie kijk op
www.domusmagnus.com/magistraat
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GRATIS Elektrische fiets
GRATIS

GRATIS

t.w.v. €1.295,-

t.w.v. €1.295,-

Alle zittinge zijn
verstelbaar
In ieder zitting zit
een interieurvering

T.W.V. € 1.295,-

Druk-/zetfouten voorbehouden.

Frame: aluminium
Kleur: zilver grijs
Gewicht: 28 kg.
Verende voorvork
Shimano naafversnelling
Shimano remmen
Verend zadel
Verstelbaar stuur
Stuurdisplay multifunctioneel
Voorlicht sensitive led

Achterlicht verwerkt
in de accu
Afstand met een volle
50-60 km
Lithium polymeer batterij 36v
10ah met slot, de nieuwste
batterij in fietsland
met een zeer lange
levensduur, incl. acculader
Motor 250 watt.

2,5-zits en 2 fauteuils
€ 2.750,- (Montero)
Elektr. fiets

GRATIS

GRATIS

t.w.v. €1.295,-

t.w.v. €1.295,-

GRATIS

Deze aktie is niet geldig met onze andere akties en/of aanbiedingen

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland
Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
www.meubelcentrumzuidland.nl

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

HM 422210N

CS 51000

60 cm breed gasfornuis
met conventionele elektrische oven met grill. Fornuis met energieklasse A
in de afmetingen 85cm
hoog, 60cm breed en 60
cm diep.
en natuurlijk
Gratis bezorgd.

50 cm breed gasfornuis
met gasoven met 4 pits
kookgedeelte en gasoven
met thermostaat en verlichting. Gratis bezorgd
en aangesloten (exclusief
aansluit materiaal)

KP 9F91 RVS
90 cm breed RVS fornuis met 5 kookzones waaronder een wokbrander.
Branders met vonk ontsteking en
vlambeveiliging. afmetingen HxBxD is
85x90x60 cm. Oven met Grill en draaispit. gietijzeren pandragers. Schakelklok functie op oven en Gratis bezorgd.

HM 745515N

KOOKslim PRIJSJE

219,00

CS 68000

60 cm Inox gas– elektrisch

Keramisch fornuis met 4 re-

fornuis met glazen sierdek-

gelbare infrarood kookzones.

sel. Oven met elektronische

Voorzien van restwarmte indi-

klok en geïntegreerde vonk-

cator. Conventionele oven met

ontsteking . Energieklasse

grill. afmetingen 85 cm hoog,

A . Opberglade in sokkel.

60 cm breed en 60 cm. diep

Nu voor :

KOOKslim PRIJSJE

399,00

KOOKslim PRIJSJE

299,00

VOOR SLIMME KOKERS
*** www.arnold-aykens.nl
***
*** www.arnold-aykens.nl ***

KOOKslim PRIJSJE

649,00

KOOKslim PRIJSJE

759,00

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Zwartjanstraat
3035 AW Rotterdam
Telefoon
: 010 80
- 4661043
Telefoon : 010
- 4661043
Middenbaan
- noord
132/134 3191 EL Hoogvliet
Middenbaan
noord
132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464
Telefoon : 010 - 4160464
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- Veel ex-bewoners van de Pantserstraat hebben herinneringen aan het gezin van Piet en
Reina Wolters. Met de klok mee op
deze foto uit 1955: moeder Reina met
Albert op schoot, Ruud, Peter, Frans, Rein,
Joke, Henny en Ina Beeckman (vriendin van)
Miep. Later kwam daar Freddy bij, die net als Miep is
overleden. Foto collectie Ina Beeckman -

Rotterdamse Dag
Zaterdag 28 november organiseert de
Stichting Ons Rotterdam voor de 31ste
maal de Rotterdamse Dag. Evenals
afgelopen jaren wordt deze dag gehouden in de Grote of Sint Laurenskerk van
10.00 tot 17.00 uur. De St. Laurenskerk
is niet de enige locatie waar Rotterdamse
Dagen gehouden werden. Oorspronkelijk begonnen in 1979 als een ruilbeurs
voor verzamelaars in het Wijkgebouw
Larenkamp, een jaar later verplaatst naar
het nog te verbouwen Hulstkampgebouw,
met een paar kraampjes in het stof en een
bezoekersaantal van 250 mensen. Een
jaar later kwamen in het gerenoveerde
Hulstkamp-gebouw met de prachtige
wintertuin tot grote schrik, maar ook
plezier, van de organisatie, 3000 mensen
op deze dag af. Vanwege het grote aantal
deelnemende organisaties en de vele
exposanten werd in 1990 besloten te
verhuizen naar De Doelen. Daarna volgde
nog een verplaatsing naar het World Trade
Centrum en inmiddels wordt de Dag dit
jaar voor de vijfde maal georganiseerd in
de St. Laurenskerk.
Podiumprogramma
Naast standhouders als Gemeentearchief, Uitgeverij Voet, Gemeentewerken,
fotograaf Paul Martens, De Oud-Rotterdammer en veel historische verenigingen
werken diverse musea mee aan deze dag
zoals het Nationaal Onderwijsmuseum,
het Houweling Telecom Museum en het
Oorlogs Verzet Museum.
Om 16.00 uur wordt bekend gemaakt wie
Rotterdammer van het Jaar geworden is,
deze verkiezing wordt georganiseerd door
De Oud-Rotterdammer, het Straat Magazine en de Stichting Ons Rotterdam.
Onderstaand podiumprogramma wordt
gepresenteerd door Jaap Seelbach en Hans
Somers (die zijn nieuwe CD presenteert
met Rotterdams repertoire) met muzikale
ondersteuning van John Verkroost.
10.00 Opening door voorzitter
Jaap Seelbach
10.05 John Verkroost
11.00 Zanggroep ’n Dolle Boel
12.00 Accordeonorkest Accordeonata
13.00 De Boezemvrouwtjes
14.00 Dansgroep Ashakiran
14.15 John Verkroost
14.30 Dansgroep Ashakiran
15.00 Scheepskoor van De Delft
15.45 Cd-presentatie (Hans Somers)
16.00 Bekendmaking Rotterdammer
van het Jaar 2009
16.15 Hans Somers
16.30 Finale met John Verkroost,
Scheepskoor van De Delft en
Hans Somers
17.00 Afsluiting

Pantserstraat
was heerlijk wonen en fijn spelen
Het is geen geheim dat ik in de (verdwenen) Pantserstraat ben getogen tot mijn zestiende jaar. Op 24 april 1963 verliet ik de straat, waar ik veel goede herinneringen
aan koester, om te trouwen en (in)wonen op een piepkleine zolderkamer, driehoog
in de Rosestraat. Daarmee was ik van de hemel in de hel beland. Niet vanwege het
trouwen op heel jonge leeftijd (mét toestemming van koningin Juliana), maar vanwege de enorme herrie die ieder etmaal 250 voorbij denderende goederen- en personentreinen van de Nederlandse Spoorwegen maakten over de kruisende sporen van
de Rose Spoorstraat. Daar kon ik maar moeizaam aan wennen en ik miste de serene
rust van mijn zolderkamer in de Pantserstraat 11b.
In verschillende van mijn boeken
heb ik melding van die gevoelens
gemaakt en ook van de leuke
buurfamilies met wier kinderen
ik op straat speelde. Een van hen
is Dick Meeder uit Sarnia in het
Canadese Ontario, waar hij tot zijn
verrassing een van mijn boeken,
‘Hillesluis – Arbeiderswijk rondom
een winkelboulevard’ in handen
kreeg en daar tot zijn genoegen
zijn (familie)naam in tegen kwam.
Via de elektronische snelweg kwamen we na bijna vijftig jaar weer
in contact.
Dicky, zoals we hem noemden,
schrijft: “Zoals je wellicht weet,
ben ik 21 augustus 1947 in de
Pantserstraat geboren. Wij woonden op 15b onder de familie Van
Rhee en boven groenteboer Siem
Patijn, zijn vrouw Teuna en dochter en zoon Linda en Aadje. Op
13b hadden we als buren de familie Ponsen, een zus van mijn vader,
die later naar Dordrecht is verhuisd
en daarna in de jaren vijftig naar
Canada geëmigreerd. In hun huis
kwam leeftijdgenoot en speel-

- In juni 1945 werd in de Pantserstraat een groot bevrijdingsfeest gevierd met onder meer
bussenloop voor kinderen. Dick Meeder brak bij het beklimmen van de pilaren in de poort
zijn been. Foto collectie Gerard de Ruijter. -

vriend Rinus Fluit te wonen. De
familie Ponsen is mij ook bekend,
met hun in Canada woonachtige
dochter Lida heb ik al een aantal
jaar een mailuitwisseling.”
Dick Meeder verder: “De vader
van Rinus Fluit heette ook Rinus
en hij werkte bij de Gasfabriek
Putselaan/Pretorialaan. Doordat wij
gereformeerd waren, kende ik de
Slaghekstraat en Putsebocht beter
vanwege de vele wandelingen naar
de Putsepleinkerk en de Christiaan
de Wet school aan de Zwederstraat,
later het Welkomcentrum naast de

Paul Krugerschool. Dat was een
zogeheten ‘maartschool’, waar het
schooljaar dus in maart begon.”
Tot mij: “Eerst kwam ik je naam
tegen boven artikelen in Het Vrije
Volk, daarna het Rotterdams Dagblad en ook op de website ‘’Rotterdam toen en nu’ van Hennie
Schoonewil, die ik bijna niet meer
bezoek. Ik lees graag je
stukjes in De Oud-Rotterdammer
en op internet en ik ken natuurlijk
namen die jij genoemd hebt als van
het kruideniersechtpaar Nico en
Lenie de Kreij en hun zoon John.

- Rein Wolters signeerde 18 maart 2000 zijn boek ‘Hillesluis – Arbeiderswijk rondom een winkelboulevard’ voor zijn ex-straatgenoten
groenteboer Siem Patijn (midden) en kruidenierszoon John de Kreij (links). Foto collectie Rein Wolters -

Voorts de grossierderij Fa. J. Donjacour met daarboven de familie
Van de Wouden met hun kinderen
John, Carla en Hannie en daar
weer boven de familie Bruinisse
met dochters Ellie en Gerda (?),
waar mijn moeder regelmatig op de
kofﬁe ging. Rechts van het pakhuis
van Donjacour en onder de woning
van ﬁetsenmaker Eef Beijer en
zijn zoon Nico en dochter Dicky
woonde het bejaarde echtpaar Hartveld. Die man sneed je voetbal in
tweeën als hij die te pakken kreeg.
Aan de straatpoort heb ik een nare
herinnering. Nadat ik wijdbeens
tussen de pilaren naar boven was
geklommen, donderde ik naar beneden en brak met een doffe knak
mijn been.”
Dick maakt zijn verhaal compleet
met: “In 1969 ben ik getrouwd en
naar Dordrecht verhuisd, omdat ik
daar bij Dupont werkte. Drie jaar
later kochten we een huis in Klaaswaal. Ik werkte toen al één jaar bij
Shell-Pernis. Doordat wij nogal
avontuurlijk zijn en veel reizen
en zich de mogelijkheid voordeed
daar voor Shell een nieuwe plant
te starten, verhuisden we in 1979
naar het Canadese Ontario. Onze
vier kinderen zijn in Nederland
geboren, allemaal getrouwd en ze
hebben ons dertien kleinkinderen
geschonken. Na 35 jaar Shell ben
ik in 2006 met pensioen gegaan.”
Tot slot: “Wij hebben het hier
nog steeds uitstekend naar ons
zin. Regelmatig reizen we naar
Nederland. Zus Ineke woont
in Hellevoetsluis en broer Ben
in Zwijndrecht. De echte ‘Hollandse Gezelligheid’, zoals bij hen,
ondervinden we nergens anders.
Onze ouders verhuisden in de jaren
zeventig naar Lombardijen, nadat
de Pantserstraat al behoorlijk in
verval was geraakt. Na hun trouwen in 1942 hebben ze er altijd
met veel plezier gewoond.”
Als laatste de vraag: “Wanneer
wordt er weer een reünie gehouden
voor alle ouwe straatknarren?” Het
antwoord: “Ik weet het niet, maar
wie de organisatie op zich neemt,
kan rekenen op mijn steun.”
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Gezellig hè, televisiekijken. Maar heeft u het idee dat

Wilt u eerst iets lezen? Vraag dan -gratis- het boekje over

de kleuren grauwer of fletser worden? Dat kan komen

staar aan. Er gaat een wereld voor u open.

door ouderdomsstaar. In het Maasstad Ziekenhuis kunnen
wij het snel behandelen. Binnen 6 weken ziet u weer

JA, STUUR MIJ ‘EEN LEESBAAR BOEKJE OVER STAAR’.

heldere, natuurlijke kleuren. Blijf niet turen, maar maak

Naam:

•

Minder zien, waziger beeld

•

Kleurverandering (grauwer
en minder kleurrijk)

•

Last van verblinding en
schitteringen

•

Veranderende brilsterkte in
de afgelopen jaren

•

Slechter zien in het donker

een afspraak bij de huisarts of optometrist.

Straat:

Hij kan u doorverwijzen

Postcode/Plaats:

naar de oogarts.

 Houd mij op de hoogte van nieuws over het

Bel bij verwijzing onze

Stuur op in een gesloten envelop zonder postzegel naar:

afdeling oogheelkunde:
010 - 291 22 40.

Maasstad Ziekenhuis.
Maasstad Ziekenhuis, Afdeling MC&S,
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.

TVBeeld

Problemen bij staar

M V
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Oproer in Rotterdam
Hier is de gebruiksaanwijzing voor een verantwoord oproer in onze stad: Men neme
een keuken vol gemotiveerde mensen met een problematisch verleden, die alles op
alles zetten om weer een normaal leven te kunnen leiden. Men voege daarbij een
handvol enthousiaste vrijwilligers en begeleiders en een geïnspireerde chef-kok, die
zowel zijn sporen in de hulpverlening als in de catering heeft verdiend. En zie hier;
de ingrediënten voor het succesrecept dat Stichting En Route heeft bedacht. Men
heeft dan een Kookclub-catering, die éénmaal per week, naar volle tevredenheid van
de trouwe gasten, een betaalbaar driegangen diner in het Delfshavense buurthuis
Piet Heyn bereidt.
De professioneel ingerichte centrale
keuken, waar Kookclub-catering
vanaf 2005 over beschikt, is voor
chef-kok en tevens directeur van
Stichting En Route Peter Franken,
aanleiding nieuwe ‘gerechten’ te
ontwikkelen. Voor de Tafeltje-dekjeservice koken de deelnemers maaltijden voor een doelgroep, waar ze
tot voor kort zelf toe behoorden. Zij
kunnen echter ook maaltijden voor
de outdoorgroepen invriezen, en
voor zorginstellingen en non-profit
organisaties worden lunches en
buffetten verzorgd. Deze initiatieven
worden financieel ondersteund door
het Oranje Fonds.
De man in de straat kan deze activiteiten herkennen in Lunchroom
Oproer en Restaurant Oproer. De
lunchroom is, net als de keuken, een
leer- en werkproject. Kom langs en
proef de sfeer; men is van maandag
tot en met zaterdag geopend van 10
tot 17 uur.
Restaurant Oproer heeft (voorlopig)
alleen op donderdagavond de deuren
open staan. De ploeg van Kookclubcatering is te vinden in de keuken
van Voormalig Weeshuis Piet Heyn
te Delfshaven. In de buurt, maar
ook daarbuiten is Oproer beroemd
om het gezellige, smakelijke en zeer
betaalbare weekmenu, waarvan u
iedere donderdagavond van 18.00 tot
20.00 uur kunt genieten.
U krijgt een gevarieerd 3-gangen
dagmenu voor slechts € 7.50. Er
is een kleine wijnkaart met een
uitgelezen keuze van wijnen uit
diverse wijnlanden. U dient vooraf
te reserveren.
Een aantal keer per jaar vinden er
speciale gelegenheden plaats, zoals
het Voor- en Najaarsbuffet, kerstdiner en wijnproeverijen. Restaurant
Oproer is gelegen aan de Voorhaven
57 in Rotterdam Delfshaven. Het is
te bereiken via de zij-ingang aan de
2e Schansstraat. Voor reserveren:
010-4773570.
Ik kan uit eigen ervaring zeggen,
dat het eten bij Oproer een heerlijke
belevenis is. Op ‘mijn’ donderdagavond stond als voorgerecht een
zalmsalade uit eigen keuken op het
menu. De hoofdgang bestond uit
een vispannetje met rivierkreeftjes,

aardappelpuree en verse worteltjes.
Als toetje kreeg ik ‘het dessert van
René’. Met dit toetje werd bewezen,
dat René niet alleen een buitengewone en hartelijke gastheer was,

maar ook dat hij zijn mannetje in de
keuken kon staan.
Er waren tijdens mijn aanwezigheid nog zo’n 40 bezoekers, in
leeftijd variërend tussen + 20 en +
60 jaar. Toen ik vroeg of ik voor
De Oud-Rotterdammer een foto
mocht nemen, bleek dat 95% niet
alleen deze krant kende, maar ook
zelf (oud) Rotterdammer was. De
heer Krabbe uit Capelle aan den
IJssel vertelde me, dat hij iedere
donderdag vanuit zijn woonplaats
naar de markt op het Grote Visserijplein komt. Volgens Krabbe is
deze donderdagmarkt de gezelligste
van Rotterdam. Gedurende de dag
nuttigen hij en zijn echtgenote het
nodige bij Lunchroom Oproer (“Dat
zit om de hoek van de markt’, aldus
Krabbe) en rond 18 uur schuift men
aan tafel in Jeugdhuis Piet Heyn. “Je
komt hier altijd wel bekenden tegen
en als men nieuw is, hoort men er
binnen een week toch bij.”
Spionneur is absoluut geen familie
van Kaat Mossel, maar van dit Oproer in Rotterdam houd ik wel!
De échte kenners lezen deze krant
Enkele keren deed Arnold Tak al
een beroep op de kennis van DORlezers. Niet één vraag van hem bleef
onbeantwoord, iedere keer kwamen
er van verschillende kanten eensluidende antwoorden binnen; Arnold
kon dan weer een prentbriefkaart
met de juiste omschrijving in zijn
verzameling opnemen.
Mochten eerder de vragen van
Arnold met topografie en geografie
te maken hebben gehad, deze keer
komt hij met een ‘culturele’ vraag.

In zijn bezit is een foto met een muziekformatie onder de naam ‘Blue
Stars’. Arnold is er bijna 100% zeker
van dat de ‘Blue Stars’ uit Rotterdam
komen, maar al zijn naspeuringen

hebben niets opgeleverd.
Wie, oh wie gaat vertellen
wie,wat,waar en hoe de ‘Blue Stars’
waren. Gezien de omgeving waar
de foto gemaakt is, gokt Arnold Tak
erop, dat de foto eind jaren vijftig/
begin zestiger jaren is gemaakt. Als
Spionneur zie ik graag uw reacties
tegemoet.
Vliegclub Rotterdam
Een clubje dat ooit in oktober 1963
begon met dertien leden, een instructeur, een clubhuis, geen geld en nog
minder vliegtuigen, liet zich trots de
VliegClub Rotterdam noemen.
Maar omdat een club zonder vliegtuigen weinig recht heeft zich een
vliegclub te noemen, leegden alle
leden hun spaarpotjes en kon een
goed tweedehands vliegtuig worden
aangeschaft. Men vond dit toestel in
Frankrijk en daar ene Brigitte Bardot
op het filmdoek zonder gêne liet
zien, dat haar bh goed gevuld was,
kreeg dit toestel in Nederland de
callsign PH-BBH.
Of dit ‘historische’ verhaal de waarheid is, valt niet meer na te gaan bij
de huidige ‘Vliegclub’, maar men
wil er wel voor tekenen.
Eén jaar na de oprichting kende
de VCR al 70 leden, waren er
nog steeds een instructeur en een
clubhuis. Men had echter ook al
vier vliegtuigen in bezit, waarvan
twee in bruikleen. En gevlogen
werd er in die tijd: er zijn zeker nog
Overschieënaars, die van het rondjes
draaien in de lucht weet hebben.
Wanneer je in een zonnig weekend
of op een zomerse avond in de tuin

door Aad van der Struijs

of op het balkon zat, werd je aardig
gestoord door de vliegtuigjes die hun
verplichte rondjes vlogen.
In 2009 hoorde ik van oud-voorzitter
Jan de Weerd, dat deze rondjes
gevlogen werden in het kader van
stijg- en landingsoefeningen. Maar
ook als een sportvliegtuig Zestienhoven (later Airport Rotterdam) voor
een normale vlucht verliet, moest
dit toestel zo snel als mogelijk was
uit de baan van de commerciële
luchtvaart. Vandaar dat met name de
bewoners van oost-Overschie ‘wat
last’ hadden.
In 2003 kende de Vliegclub 80
aspirant leden, 439 gewone leden,
tien oprichters en ereleden en 26
donateurs. Er zijn nu meerdere
instructeurs en de luchtvloot bestond
in 2003 uit minstens dertien toestellen.
Heden ten dage is het nog steeds een

gezellig komen en gaan in het clubhuis. Je behoeft geen lid te zijn om
binnen te wandelen; barman Roel
heet je van harte welkom. Een goede
‘hap en snap’ worden geserveerd
en al drinkend of etend, zie je de
vliegtuigen (sport en commercieel)
op zo’n 150 meter afstand de lucht
ingaan.
Stichting Hoogvliegers
Jan de Weerd is niet alleen VCR-lid
van het (bijna) eerste uur, maar
ook een warm pleitbezorger van de
Stichting Hoogvliegers. Niet alleen
hij, maar ook andere (vliegende)
VCR-leden proberen in de vliegclub
de stichtingsdoelstellingen te realise-

ren: “We vliegen met kinderen, het
hele jaar door, en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal
beroepsvliegers, stellen hun vrije
tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor
beschikbaar.
Meer dan tienmaal per jaar is er
een Grote Hoogvliegersdag, waar
we met veel kinderen tegelijkertijd
er een leuke dag van maken. De
kinderen worden thuis opgehaald
en naar het vliegveld gebracht. Daar
beleven ze met brandweer, politie,
stoere vrachtwagens en auto’s en
vooral helikopters en vliegtuigen
een geweldig avontuur.
Naast Grote Hoogvliegersdagen
organiseert Stichting Hoogvliegers
ook Individuele Hoogvliegersdagen.
Hiervoor is een volledig geautomatiseerd systeem opgezet, waar
de kinderen zich via onze website
kunnen aanmelden. Een kind wordt
gekoppeld aan een piloot, die vliegt
vanaf een vliegveld in de buurt. Zo
kan Stichting Hoogvliegers elke
dag, en door heel Nederland, met
kinderen vliegen.”
En deze kinderen zijn geen gezonde,
blozende jongens en meisjes. Nee,
ze zijn (vaak terminaal) ziek, lichamelijk of geestelijk gehandicapt,
autistisch of leiden aan de stoornis
van Asperger of PDD-nos. En deze
kinderen wordt ‘de dag van hun leven’ gegeven; zij komen nog net niet
thuis met een echt vliegbrevet, maar
ze krijgen wel een oorkonde waarop
staat, dat ze echt, met de vliegknuppel in hun handen, gevlogen hebben.
Misschien kent u de Stichting Hoogvliegers niet (www.stichtinghoogvliegers.nl), maar weet u wel een
kind in uw omgeving, die binnen de
doelgroep valt.? ‘k Heb één advies:
schrijf eens een briefje.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Jan de Weerd met één van zijn Hoogvliegertjes -
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TRANSPORT
VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME
Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of
verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen,
dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o
€ 25 per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg.
Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl
Tel : 010 4580117 / 06 18576628

Voorkom erger.
Kom nu langs bij GlasGarage en laat uw voorruit
gratis en vrijblijvend controleren op sterretjes en
barstjes. Verzekerd voor ruitschade? Veelal geen
kosten voor u.
Reparatie of vervanging van uw voorruit…..
ook op locatie.
> STERREPARATIE
> AUTORUIT VERVANGEN
> VOORRUIT POLIJSTEN *
> KENTEKEN GRAVEREN

DIVERSEN
Wilt u een paar uur in de week iets voor iemand
anders betekenen? Bel dan naar Unie Van
Vrijwilligers en wij helpen u graag verder.
Tel. 010 - 413 08 77 of kijk op www.uvvrotterdam.nl

TE KOOP
65 jaar Korps Commandotroepen, 175 jaar Kon.
Marechaussee, 50 jaar Reg. van Heutz, Oceaanreuzen- Een Eeuw Ned. Passagiersvaart, 100 jaar
Grootwinkelbedrijf Nederland Hondenboeken, 4 titels
Harley Davidsonboeken, div. titels De Puch Story en
andere brommerverhalen Prijs n.o.t.k.
H.J. van Beeren tel 0625015047

SINGLES

Weduwe / Weduwnaar?

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








Zorgpraktijk Avenue Carnisse

voor Dermatologie en Plastische Chirurgie
Avenue Carnisse 62-64, 2993 MH Barendrecht
Zorgpraktijk bij u in de buurt. Speciaal ingericht voor de optimale verzorging van uw huid en lichaam.
De praktijk is gespecialiseerd in:
- Dermatologie en flebologie
(Alle huidaandoeningen, maar ook uw spataderen)
- Plastische, reconstructieve, hand- en esthetische chirurgie
(Carpaal Tunnel Syndroom, ziekte van Dupuytren,
ooglid- of littekencorrecties)

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

gezocht!

Molenbaan 14 - 2908 LM Capelle a/d IJssel - T. 010 - 451 62 84 - www.glasgarage.nl

ABONNEMENTEN
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw
brievenbus. Vul de bon in op pag. 38 of
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

Sterretje

vestig
ingen.

Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

Opticien

in alle

FOTO’S

U heeft een sterretje of scheurtje in uw voorruit?
Wist u dat bij hoge temperaturen de kans 3000 x
groter is op doorscheuren?
Dit kan makkelijk leiden tot een onherstelbare
breuk.

* Niet

OUD ROTTERDAMMERTJES
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- Huidtherapie (Bijvoorbeeld: oedeem en littekenbehandeling)
- Infusie met bijvoorbeeld diverse biologicals
(Voor o.a. bij psoriasis en reuma)
- Gespecialiseerd voor
 50-plussers bij diverse aandoeningen.




De praktijk levert naast de verzekerde zorg ook enige esthetische behandelingen. Vrijwelalle

door de zorgverzekeraars vergoed. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

































behandelingen en ingrepen worden

De praktijk is ook gespecialiseerd voor 50-plussers bij diverse aandoeningen. Bovenooglidcorrecties kunnen
worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar en vergoed worden.

Spreekuren volgens afspraak, zonder wachtlijst! (er zijn ook avondspreekuren)
Alle operatieve ingrepen vinden plaats onder lokale verdoving. U kunt dus dezelfde dag nog naar huis!
Wij zijn tevens bereikbaar via tram 25, halte Meerwede/Middeldijkerplein.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0180-646455
Fax:
0180-646450
Email:
info@dermavenue.nl
Op de website vindt u meer informatie over de kliniek en behandelingen: www.dermavenue.nl

Deel uw leven weer met een eerlijk maatje!

Badkamers
Spachtelputz • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk
Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren
Arnhemseweg 5a • 2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226 • Mobiel 06-53642939
www.almonderhoud.nl

(60-80 jaar)

DATE & MATCH

Groot seniorenbestand!
Bel tel. 0800-3330006 lid:BER

HOVENIER
Rommel in uw tuin? Bomen snoeien enz. U wilt een
mooie tuin? Voor een vaste, eerlijke prijs maak/houd
ik uw tuin netjes. Ouderwets betrouwbaar.
Vrijbl.inl.0108851617 of 0615575890

ADMINISTRATIE

ADMINAUT&
PARTNERS
uw Boekhouding vanaf € 50 p.m

Kanaalweg 33, 2903 LR Cap a/d IJssel,
Tel.: 010-8920450, www.adminaut.nl

GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD
Verzamelingen
Nederlandse- en
Buitenlandse Postzegels.
Contante betaling!!!!!!

8mm S malfilm s o p DVD
Via professionele telecine techniek
♦

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

♦

€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

Dia’s o p DVD
♦

€ 0,30 per dia

♦

Korting op grotere aantallen

♦

Minimumkosten € 10,00

ook voor overzetten van negatieven, video's,
LP's, bandrecorder- of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte

EIGEN WERKPLAATS
WMpr
Lavasweg 19 www.wmpr.nl
tel: 010 7500092
Hoogvliet

Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

Tel.: 06 - 25 16 21 55
PEDICURE
Zoekt u een schone en betrouwbare pedicure bij u aan huis? Tel: 0650909075
*ook voor diabetische voetverzorging

GOED DOEL
COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
7 T|m 13 fEbRuARi 2010
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AmNESTY

ZIEGLER - KELIM - ZIJDE TAPIJTEN - NAIN - GABBEH - MODERN

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website

http://www.uwzrotterdam.nl
Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel

http://www.memorandum.nu

iNTERNATiONAL

Persoonlijke uitvaartzorg

WOONMALL ALEXANDRIUM III
WATERMANWEG 41
BEGANE GROND

TEL: 010 - 22 00 154
ROTTERDAM

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

TANTE POST

Dinsdag 24 november 2009

pagina 29

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

Geachte redactie
Naar aanleiding van het stuk over het Schuttersveld in nummer 23 van uw mooie krant, stuur ik hierbij twee foto’s. Dit is ook het Schuttersveld, het brandweerhuisje stond op de
hoek van de Schuttersweg. Ik heb zelf in de Rakstraat gewoond. Mijn vader staat op beide foto’s. Foto 1 derde van rechts en op foto 2 voorste rij tweede van rechts naast die man
met de lange jas; volgens mij de heer Maliepaard. Mijn vader was Albertus Rump. Hij is helaas al in 1954 overleden.
Viola Riegman-Rump
riegman@planet.nl
Geachte redactie
Ik ben een gretig lezer van De OudRotterdammer. Als ik in Zwijndrecht,
waar ik nu woon, de bibliotheek binnenkom, kijk ik altijd eerst of de nieuwe
krant er al is. Want Rotterdammer zijn
is feitelijk geen kwestie van ergens
wonen, maar van mentaliteit. Gisteren
lag er de krant van 10 november 2009.
Daarin trok vooral het artikel over het
Schuttersveld van de heer P. van Kan
mijn aandacht. Ik herkende daar veel
in. Niet zo ver daarvan ben ik in 1931
geboren, in de Rietvinkstraat. Daar heb
ik gewoond tot 1960. Ik ken die buurt
dus heel goed. De smalle Crooswijksestraat met de tram vlak langs de huizen,
eigenlijk niet verantwoord. Als wij ‘s
zondags naar de kerk gingen liepen we
altijd aan de andere, bredere kant van
die straat. Daar was de zaak in haarden
en kachels van Vis, die, toen ik trouwde,
mij een gashaard heeft geleverd. Ik heb
enkele aanvullingen en kleine correcties
op dat artikel. Er is nooit een Engelse
piloot neergestort op het Schuttersveld.
Dat is wél gebeurd op het pleintje op de
hoek van Boezemlaan/Boezemstraat.
Daar woonden kennissen van ons, de
familie Kamp.
Op die dag werden drie Engelse vliegtuigen door Duitse jagers neergeschoten. Zo’n drietal heette in de RAF een
‘element’. Een ander vliegtuig kwam
neer aan de Noordsingel, vlakbij het
Gerechtsgebouw, waar een eenvoudig
monument is opgericht. En het derde
kwam neer op een braakliggend stuk
land aan de Kruiskade, het terrein van de
Oude Diergaarde. Alle drie de vliegers
hebben dus in hun laatste momenten nog
kans gezien de bebouwing te ontwijken,
waardoor er geen burgerslachtoffers
vielen. Hulde! Dan staat er iets over de
Schutters, wat niet helemaal klopt. De
Schutters, waarover Koos Speenhoff
zijn bekende liedje maakte, waren niet
de Mariniers, maar de leden van de in
1907 opgeheven Schutterij. Over die
Schutterij werd meestal wat lacherig
gedaan, vandaar dat het liedje van
Speenhoff zo aansloeg. Het laatst zijn
de Schutters in actie gekomen tijdens de
Bootwerkersstakingen aan het eind van
de 19e eeuw. Toen werden de graanelevators aangeschaft en de bootwerkers
waren bang dat die hun werk zouden

overnemen, waardoor zij werkloos zouden worden. Toch had het Schuttersveld
wel iets met de Mariniers te maken. In
1935 werd in het Saargebied gestemd
over een eventuele terugkeer naar
Duitsland. Dat gebeurde onder toezicht
van de Volkenbond en uit diverse landen
werden militairen daarheen gestuurd om
de orde te bewaren en om toe te zien
of alles wel eerlijk toeging. Ons land
stuurde een detachement Mariniers, die
voor hun vertrek vanaf het Maasstation
door hun generaal werden geïnspecteerd
op het Schuttersveld.
Freek van Holten
Prinsessenpark 16
3331 GZ Zwijndrecht
------------------------------------------------Duiker/v.d. Ploeg
Op mijn oproepje van 29 september,
naar nazaten van de heer Duiker, kreeg
ik enkele reacties, waaronder een zeer
uitvoerige van de heer Oortschop. Hij
liet mij weten dat de hoofdpersoon
in mijn oproep geen Duiker is, maar
Abraham (Bram) v.d. Ploeg. Duiker was
de naam van zijn partner; ze waren niet
getrouwd. Ook vertelde Oortschop dat
Van der Ploeg niet is gedeporteerd, maar
gefusilleerd aan de Boompjes. De twee
dochters, Lenie en Riet, van mevrouw
Duiker woonden in Sportdorp en Riet is
overleden.
Wim Tertoole
Boy Edgarstraat 54
3069 ZA Rotterdam
010-2204208
willemtertoole@hotmail.com
------------------------------------------------Kapper Dekker
Ik woonde vanaf 1934 aan de Schieweg
en mijn vader liet zich elke morgen, op
weg naar zijn drukkerij in de Banierstraat, even natscheren bij Dekker. Hij
ontmoette daar altijd op dezelfde tijd
dezelfde medeklanten die ook een representatieve functie hadden in hun bedrijf.
Ze hadden allemaal een eigen lade met
naambordje met eigen knip- en scheerspullen. Als ik mij van moeder moest
laten knippen, werd pa z’n laatje op de
wastafel gezet en werd daar het een en
ander uit gebruikt. Uit die la kwam zo’n
lekkere lucht, want er lag altijd een fles
birkenwasser van Dralle in, dat rijkelijk
werd gebruikt, ook voor mij, want als
hij leeg was, kon de kapper weer een

nieuwe verkopen. Ik werd meestal door
Piet geholpen en die zei dan: “Ik zal
even een oude schaar opzoeken voor
dat bokkehaar.” Ik had zo’n heel stugge
spuuglok. De schaar was dan zo’n
uitdunschaar, maar wist je als kind veel;
je zag dat er tanden ontbraken. Toen Piet
weg was, deed Sjaak het altijd. Ik vond
hem interessant, want hij liep ‘s nachts
in Amsterdam de Stille Omgang want
hij was rooms. Dat er op een gegeven
moment ineens een dochter hielp, kan ik
mij nog vaag herinneren. Dat was waarschijnlijk in de oorlog toen de mannen
moesten onderduiken.
Door de Salon liep van achter naar voren
tot de winkelafscheiding een staalkabel,
waaraan op wielen een elektrische motor
met tondeuse rolde, heel bijzonder voor
die tijd. Bij de leestafel stond een schot
waaraan een gasvlammetje brandde als
service voor de klanten om hun rookwaar mee aan te steken en aan de muur
een riem waarop het scheermes werd
aangezet. Ik herinner mij ook dat zoon
Wim naar Nieuw-Guinea moest tijdens
zijn dienstplicht en daar niet zo gezond
vandaan kwam. Wij zijn tot het laatst
klant gebleven.
P.A. van Welsenis
Da Costalaan 32
2985 BC Ridderkerk
------------------------------------------------Crooswijksestraat
Ik ben opgegroeid in de Crooswijksestraat, dus deze straat ken ik op mijn
duimpje, doordat daar mijn lieve opa en
oma woonden. Hun huisje staat ook op
de foto, boven de winkel van meubelmaker Maclean. Mijn opa mocht de tuin
aan de winkel van Maclean bijhouden. Tegenover hen zat sigarenzaak
Cieremans en om de hoek Brands, de
bloemenzaak. De man op de foto is Jan
Keerpestein met zijn zoon. Hij had een
speelgoedwinkel op de Crooswijkseweg.
Mijn opa en oma hebben 40 jaar in de
Crooswijksestraat gewoond
Robert de Kramer
------------------------------------------------Jericholaan
Als echte zuiderling kwam ik heel
weinig aan de Rechter Maasoever. Toch
dacht ik steeds bij het lezen van het artikel over de Jericholaan: ‘waarom klinkt
dit bekend bij mij?’ Tot ik de reactie las
van de heer Brillenburg Wurth, waarin

hij schrijft over zijn wiskundebijlessen. Toen wist ik het weer en vond het
hartverwarmend dat over mevrouw
Jonk (want dat was haar naam) zoveel
jaren na haar heengaan iemand positief
had geschreven. Onze dochter Hannie,
toentertijd op het Erasmiaans, kreeg ook
bijles van deze dame. Bovendien kende
ik mevrouw Jonk jarenlang doordat zij,
evenals ik, een trouw lid was van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

(eerder geheten Nederlandse Protestanten Bond). Mevrouw Jonk was een
strenge lerares, maar rechtvaardig. Zij
nam nooit een blad voor de mond. Haar
laatste levensjaren verbleef zij in Huize
“Hoppesteyn”aan de Boezemsingel.
Susan Driessen-Joosse
suusdriessen@zeelandnet.nl
------------------------------------------------Voetbalclub Emma
Toen ik De Oud-Rotterdammer van 1
september in handen kreeg en doorbladerde, zag ik tot mijn verbazing een foto
van voetbalclub Emma. Ik had destijds
verkering met Arnold die ook bij Emma
voetbalde. Hij stond op de foto op de
eerste rij rechts. Als ik René van der
Gijp op tv zie, moet ik altijd denken aan
zijn vader Wim, die toen verkering had
met Ans. Ik weet niet of hij met haar
getrouwd is, maar ik vind René op haar
lijken. Het was een leuke tijd. Soms
gingen we na afloop van de wedstrijd
naar het kroegje van Janus. Ik ben nu 81
en het is erg leuk nu nog zoiets te lezen.
Trudy Engel
010-4827582

Vredeskerk
Met belangstelling heb ik het stukje gelezen van Dick van Wijngaarden over zijn ouders als kostersechtpaar van de Vredeskerk. Wij zijn in augustus 1960 getrouwd in de
Vredeskerk en onze receptie en diner hebben wij toen in het wijkgebouw gehouden.
Geheel verzorgd door het kostersechtpaar. Als Dick uit dit jaar of een jaar later is,
kan ik me nog herinneren dat zijn moeder aan mijn schoonmoeder Krijns Hagestein,
zachtjes zei dat ze in verwachting was en zou hij dus indirect bij ons dinertje aanwezig
zijn geweest. Klopt dit?
Mijn schoonouders waren goed bevriend met de familie Van Wijngaarden. Mijn
schoonvader was secretaris van de Christelijke Oranje Vereniging Rotterdam Zuid
en ze hadden zodoende nogal eens met elkaar te maken. Mijn echtgenote ging als
jong meisje elke week met de fiets een dubbeltje contributie ophalen bij de leden in
Vreewijk. Kom daar nu nog eens om!
Op de 20ste augustus goot het ’s morgens van de regen, maar ’s middags klaarde het
gelukkig weer op, zoals op de bijgaande foto is te zien. Ik weet nog dat de kerkdienst
op zaterdagmiddag was en de dominee een half uur te laat kwam vanwege het bloemencorso waar hij niet doorheen kon komen met zijn fiets vanuit Hillegersberg. En
het orgel maar spelen!
Voordat de dienst begon, dronken we nog wat koffie in het wijkgebouw en daarna
gingen we te voet naar de kerk, wat een aardige optocht gaf waarvan hierbij een foto.
Het diner ging ook niet zomaar voorbij, want tot grote schrik van mevrouw Van Wijngaarden had zij de soep dubbel gepeperd en was deze dus tamelijk heet. Mijn vrouw
en ik hebben veel in het wijkgebouw gebivakkeerd vanwege ons lidmaatschap van de
Vreewijkse CJV, waar ik eerst als jeugdlid en later als jeugdleider kwam. Wij hebben
er heel wat voetstappen liggen.
Sjaak Groeneweg
interfoto@live.nl
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Fienie Tromp
Ik zoek Fienie Tromp. Wij werkten samen bij
advertentiebureau Grijseels aan de Nieuwe
Binnenweg. Fienie woonde in de Godschalkstraat
in Rotterdam.
Sjanie Hollander
0180-414574

Radiohobbyist
Zijn er nog echte radiohobbyisten?
Mijn man was er een! Helaas is hij
overleden. Hij heeft mij een schat aan
radio-onderdelen nagelaten in de vorm
van buizen (nieuwe zowel als gebruikte);
weerstanden (alles genummerd),
speakers, leesvoer o.a. van Maxwell,
allerhande kabels etc. Verder heb ik twee
nog functionerende tape-(band)recorders
staan en oude lampenradio’s. Weggooien
vind ik zonde! Daarom deze oproep: laat
de ware hobbyist zich melden!!!
Mevr.S.M.C.Smit-Wernath
Terschellinghoeve 61
3137 GR Vlaardingen
010-4746303
curacaolady@hotmail.com
------------------------------------------------Wie heeft gekookt
voor de HAL?
In 2010 verschijnt het boek ‘Captain’s
Dinner. Aan tafel bij de HollandAmerika Lijn 1938-1968’ bij Scriptum
Uitgevers. Een kookboek van Tal Maes
en Sandra van Berkum, gebaseerd op de
prachtige menukaarten van de Nieuw
Amsterdam II, de Statendam IV en de
Rotterdam V.
De auteurs zouden graag in contact
komen met mensen die in de keukens
van een van deze drie schepen hebben
gewerkt. Bijvoorbeeld als kok, patissier
of rôtisseur, op de afdeling groenten, in
de ijsmakerij of de broodbakkerij.
Wilt u erover vertellen? Stuur dan
een e-mail naar tal.maes@bart.nl of
vbas@planet.nl.
------------------------------------------------Oproep
Net als ieder jaar organiseert de Historische Commissie van de Bewonersorga-

nisatie Terbregge’s Belang in maart/april
2010 haar jaarlijkse foto-expositie. In
2010 is het thema Historisch Verkeer en
Vervoer en alles wat daarmee te maken
heeft. De Commissie heeft behoefte aan
foto’s van dit onderwerp; heeft u deze
foto’s en wilt u ze even aan ons uitlenen?
Dan graag; u krijgt ze snel terug nadat
wij uw foto via de computer hebben
ingescand. U doet hiermee ontzettend
veel mensen een plezier.
Heeft u een foto?
Neem dan contact op met
Bert Wagemans op e-mailadres:
a.wagemans3@chello.nl
De expositie is op een zondag in maart
of april 2010 en is gratis (inclusief een
kopje koffie) te bezoeken.
U bent van harte welkom
------------------------------------------------Gaskoepels
Graag zou ik meer willen weten over de
voormalige gaskoepels aan de Maas ter
hoogte van de Rosestraat in Feijenoord.
Ik zou willen weten wat de functie is
geweest van de koepels. Er is een grote
en een kleine; de een blauw de ander
groen. Graag reactie naar:
Piet Prinsenberg
De Nieuwe Kans
p.j.prinsenberg@denieuwekans.nl
06-26842690
------------------------------------------------Geachte redactie
Naar aanleiding van de reünie van de
oude Havenvakschool, die ook door
jullie toedoen een groot succes werd,
wil ik ook een oproep doen. Het gaat
om oud-ploeggenoten waarmee ik op
school heb gezeten en heb gewerkt in het
leerlingstelsel van 1966 tot 1968. Enkele
oud-klasgenoten heb ik weer ontmoet

tijdens de reünie, maar ik zoek nog klasen ploeggenoten die gelijk met mij bij
de heer Vreeswijk zijn begonnen in de
Brigantijnstraat in Schiedam. Het gaat
om de volgende personen: K. Tolenaars,
M.de Uil, H.vanOort, A.Kucharek, K.v/
dVelden, J.v/dBerg of familieleden van
deze personen die mij op weg kunnen
helpen. Ieder die mij kan helpen kan
contact opnemen met:
Ronald Bram
ronaldmbram@het net.nl
Lieftinckplaats 104
3066 XA Rotterdam
------------------------------------------------Geachte redactie
Ik zoek personen die mijn vader, Cor
de Ridder van 9-02-1905 in Schiedam,
hebben gekend. Nog meer zoek ik de
persoon met wie hij in juli 1945 uit
Duitsland naar Schiedam is gekomen.
Mijn vader was in 1944 in Düsseldorf
(of een andere Duitse stad) tewerkgesteld en is aan het eind van de oorlog
teruggekomen naar Schiedam, samen
met een jongen van 18 jaar die in de
buurt van de Kreupelstraat in Schiedam
zou hebben gewoond.
Mijn vader was in augustus 1945 weer
aan het werk en is toen op zijn werk verongelukt. De jongeman waarmee mijn
vader terugkwam uit Duitsland is ook op
de begrafenis van mijn vader geweest.
Hij zou nu dus ongeveer 82 jaar moeten
zijn en de kans dat hij nog in leven is,
is groot. Ik was destijds zeven jaar en
weet niets meer van de begrafenis. Mijn
moeder was erg gesloten en heeft nooit
wat verteld.
Ik hoop op bericht van personen die mijn
vader hebben gekend.
Cok Weeda-de Ridder
Gildeweg 25
3123EB Schiedam
010-4712720 of
06-23321070
------------------------------------------------Geachte redactie
Iedere veertien dagen, als De OudRotterdammer in de bus, valt ben ik blij.
Maar na het gelezen te hebben denk ik:
“Weer niets over Spangen.”
Nu dacht ik: “Ik ga eens schrijven.”

Ik ben geboren in de Brederodestraat
en heb daar een fijne jeugd gehad. De
school in de Bilderdijkstraat bezocht
en daarna de ULO aan de Schoonebergerweg. Na mijn huwelijk woonde ik in
Hoogvliet, waar ik nog wel kennissen
heb. Maar uit Rotterdam Spangen heb
ik helemaal geen bekenden meer. Zijn
er nog mensen die mij kennen. Ik woon
sinds vijf jaar in Hilversum, maar ben
nog steeds een rasechte Rottedamse.
Ik zou graag in contact komen met
bekenden.
Ciska Schaap Kremer
cis.schaap@planet.nl
------------------------------------------------78 toeren platen
Voor mijn klassieke jukebox zoek ik 78
toeren platen. Ik verzamel muziek uit
Amerika en Engeland. Rock ‘n’ Roll,
Rhythm and Blues, (Jump) Blues, Country and Western, Skiffle en aanverwante
muziek. Jaren 30-40-50-60. (Dus geen
klassiek, jazz, Duits of Nederlandstalig).
Hebt u de zolder of schuur opgeruimd
en bent u 78 toeren platen tegengekomen, neem dan eens contact met me op.
Alvast bedankt.
Bert van Nieuwenhuizen
Vlaardingen
06-22.73.91.56
lvn@planet.nl
------------------------------------------------St. Michaëlgroep
Wij zouden graag in contact komen
met iedereen die in de jaren ‘50 lid is
geweest van de St. Michaëlgroep uit de
Bloklandstraat in Rotterdam-Noord. Wij
zoeken nog:
Bep v.d. Toorn, Joke Deyer, Annie (of
Corry) Arbman, Rieki Hardeman, Annie
en Willy Gijzen, Thea Hilz, Beatrix v.d.
Heuvel, Ina Faassen, Catrien Jansen,
Trees van Gent, Leny Koolwijk, Annie
van Boxtel, Trudy van Hemert, Coby
Breedveld, Truus van Dijk, Aagje Smit,
Kitty van Zijl, Joke Weijenhoven, Ali
van Dordt, Joke van Aartsen , Fietje v.
Loo, Nel v.d. Wielen.
Maar er waren nog veel meer leden. We
hadden niet alleen een tamboerkorps (1e
gidsenkorps in Rotterdam), maar deden
ook veel aan toneelspelen; de naam Re-

pelsteeltje (operette) doet vast belletjes
rinkelen. Iedere reactie die binnenkomt,
geeft weer mogelijkheden verder te
zoeken en zal dus ook beantwoord worden. Het doel is het organiseren van een
reünie. Ook als je naam niet genoemd
is, maar je was wel lid van deze groep,
reageer dan toch, iedere reactie is zeer
welkom.
Ageeth Groeneweg
0181-485445
agroeneweg@online.nl
------------------------------------------------Jeugdherberg
In De Oud-Rotterdammer las ik een heel
leuk verhaal over jeugdherbergen. Mijn
vriend Ton de Lange en ik, Dries van
den Haak, hebben in de vijftiger jaren
lang jeugdherbergen bezocht. Op de
fiets uiteraard. We hadden een ploegje
van zes jongens en meiden waarmee we
‘s zaterdagsmiddags op de fiets stapten
en dan meestal naar de jeugdherberg
Ockenburg in Kijkduin fietsten, maar
ook naar Ginneken, Leerdam, Haarlem
en ook tot aan Arnhem toe en dat allemaal op zaterdagmiddag, want je had
of ‘s morgens nog school of je moest tot
half een werken. Brommers hadden we
nog niet. Naar aanleiding hiervan zou
ik graag eens vernemen hoe het mijn
vrienden en vriendinnen is gegaan. De
mensen die ik zoek zijn: Ton de Lange
uit het Zwaanshals, Leen Wessels uit de
Ackersdijkstraat, Corrie Candel en haar
vriendin Lien Gloudie, zij woonde in
de De La Reystraat en Leen Schaberg
van de Crooswijkseweg. Als iemand
zich herkent of zich mij herinnert zou ik
graag eens wat horen.
Dries van den Haak
Jacob van Campenweg 27
3067LH, Rotterdam
driesvandenhaak@telfort.nl

o Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o f 49,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr.

Voorletters

o f 65,00 (binnen Europa)
Tussenvoegsel

o f 75,00 (buiten Europa)

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Colofon

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
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Straatnaam gezocht
Er zijn vast wel (oud-)Rotterdammers
die ons kunnen helpen aan de naam
van een klein zijstraatje van de OostVarkenooordseweg op Zuid. Het is lang
geleden gesloopt en stond waar nu het
Clara-ziekenhuis staat. Het was vlak bij
De Kuip en de brandweerkazerne onder de
Luchtbrug. Wie helpt?
J.H.K. den Haan
Kikkerveen 343
3205 XC Spijkenisse
0181-643941
jhkdenhaan@planet.nl
------------------------------------------------Geachte redactie
Ik zoek aanvullende informatie omtrent
het navolgende. Ongeveer 100 tot 150
mannen werden met Rijnaken, zonder behoorlijke luchttoevoer, zonder voedsel en
nagenoeg zonder sanitaire voorzieningen
naar Amsterdam afgevoerd, waar zij een
paar dagen in loodsen werden ondergebracht, om vervolgens wederom het ruim
van de Rijnaken ingejaagd te worden en
over het IJsselmeer naar Kampen werden
afgevoerd. Hier werden zij vervolgens in
drie groepen ingedeeld.
o Eén groep ging te voet naar Zwolle,
van waar zij op de trein naar Duitsland

Heutszkazerne. Nader bericht volgt zoo
spoedig mogelijk. Hartelijke groeten aan
allen. Henk
Op zaterdagmorgen op 18 nov 1944 ontving zijn vrouw Jo een briefkaart waarin
hij ondermeer schrijft: Momenteel zijn
we verplaatst naar de Van Heutsz Kazerne
in Kampen, kamer 74 met 15 man. Met
z’n vijven zitten we nog steeds bij elkaar,
hetzelfde ploegje uit het stadion.

Piet Heinsplein
Hierbij stuur ik u een foto uit 1945 van het bevrijdingsfeest op het Piet Heinsplein waar ik woonde op nummer 7. Graag zou ik
weten of er mensen zijn die zichzelf of iemand anders nog herkennen.
Enkele namen weet ik nog, zoals Wisdom, De Klerk en waterstoker Wesdorp. Links met de vlag is Clazien Maurik, rechts met
de vlag ben ik zelf, Nellie Erkes. Ik was daar 14 jaar. Wij hadden daar een optocht gemaakt door Delfshaven. Graag reactie.
Nellie Bruining Erkes
Elbestraat 29, 3207 CD Spijkenisse, 0181 621897, r.bruining1@kpnplanet.nl

werden gezet.
o Een tweede groep ging van Zwolle met
schepen naar Duitsland.
o De derde groep ging van Zwolle naar
Wezep en reisde per trein verder naar

Duitsland.
Voor mij ligt een brief van mijn vader
aan mijn moeder waarop bovenaan staat:
Op de Zuiderzee, woensdagmiddag. Op
de enveloppe van deze brief vermeldt hij

aan de achterzijde: op schip Helios groot
1643 ton. Verder staat op de achterzijde
onderaan op deze enveloppe: Donderdagmorgen, 16 /11/’44 In Kampen aangekomen. Vermoedelijk naar de Generaal van

Puzzel mee en win !!!

Voor de volgende puzzel verloten wij weer het boek van
Ben Laurens aan vijf inzenders met de juiste oplossing.

De herfst is definitief in het land en ook de winter staat voor de deur. Ook de feestdagen komen weer snel dichterbij. Voor iedereen die liever niet buiten in de kou zit is er deze week weer een gezellige De Oud-Rotterdammer
waar u weer veel leesplezier aan kunt beleven. De oplossing van de vorige puzzel was speciaal voor deze lezers.

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 2 DECEMBER opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

‘Met De Oud-Rotterdammer de winter door’
De volgende namen zijn van de gelukkige winnaars van de laatste kaarten voor de ZondagOchtendConcerten in
De Doelen:
A.W. de Vries, Krimpen aan den IJssel
M. de Hertog, Hellevoetsluis
L. Buiting-Vermeulen, Spijkenisse
Horizontaal
1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roofdier; 12. roem; 13. Nederlandse
(oud)judoka; 14. namaak; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel;
19. Engelsman; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buideldier;
27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemellichaam; 32. land in
Azië; 33. algemene werkgeversvereniging (afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlijke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der
woestijn; 44. grond (aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schilder; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. vergrootglas;
52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstrument; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61. meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64.
spruit (stek); 65. cirkelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rinoceros; 76.
aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds automerk; 79. InterKerkelijk
Omroep Nederland (afk.); 81. vogel; 82. vordering; 83. verdieping; 84. deel
van week; 86. roofvogel; 87. onaangenaam mens (nurk).
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Verticaal
1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer (afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6. koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van
been; 9. lidwoord; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder water; 16.
voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reuzenslang; 23. pas; 25. kleur
van de regenboog; 26. lastdier; 27. deel van ladder; 29. land in het zuiden van
Afrika; 32. inkomende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37. plaaggeest; 39. badplaats in Florida; 40. deel van schip; 42. leesteken; 43. literatuur
waarin het verhalende element overheerst; 45. flesafsluiting; 46. jongensnaam;
51. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap; 55.
soort gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse munt; 59. autoped; 60.
dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland; 63. aardappelen oogsten; 66. gewicht; 67.
Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul; 73.
Indonesisch rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne; 78. Stichting Integratie
Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82. boomsoort; 85. Japans bordspel.

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Aangezien ik een en ander voor mijn
nazaten op papier wil zetten, zou ik graag
weten bij welke groep mijn vader was
ingedeeld en of er nog mensen zijn die
zich daar iets van herinneren. Tijdens mijn
bezoek aan de herdenkingsbijeenkomst
in stadion Feyenoord van 10 november jl.
heb ik zeer tot mijn vreugde wat nieuwe
contacten kunnen leggen, waarvoor dank
aan de organisatie. Overigens geniet ik
met volle teugen van uw blad en niet in de
minste plaats van mijn oud klasgenoot van
de H.Hartschool en lid van het Celleskoor
: “De Heer Jaap Kooiman.”
Hendrik Willem Gaertman
Slotlaan 110
3233 DE Oostvoorne
0181-661616
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Humanitas: wijkzorg!
Prof. dr. Hans Becker medio volgend
jaar Ambassadeur Humanitas
De Raad van Commissarissen van Humanitas heeft unaniem besloten Hans Becker per medio volgend jaar aan te stellen in een
nieuwe functie van Ambassadeur Humanitas.
Becker gaat zich, als direct adviseur van de commissarissen,
bezighouden met de ontwikkeling van een middellange
termijnvisie en de daarmee
samenhangende verdere
verdieping van de door hem
ontworpen Humanitas-zorg-

filosofie in lezingen, geschriften
en symposia.
Daarnaast gaat hij het uitdragen
van deze filosofie, de research,
de empathic design van de gebouwen, alsmede de uitbreiding van de herinneringsmusea
verder professionaliseren.
Het dagelijks operationele werk
zal vanaf half volgend jaar voortgezet worden door de overblijvende leden van de Raad van
Bestuur, drs. Van Damme en drs.
Kempen, ondersteund door het
management van locaties en
centrale diensten.
Becker, reeds honorair consul
van de Republiek Mali en ambassadeur van de Sponsorloterij, is
zeer content met deze eervolle
benoeming en is bereid zich, de
tijdgeest volgend, tot zijn zeventigste in 2012 voor honderd
Zangeres Annie de Reuver, zelf ook topprofessional, en met haar procent te blijven inzetten voor
92 jaar nog steeds werkzaam in haar sector, feliciteert Hans Becker een voortgaande sublimering
met een bos bloemen en spoort hem aan nog lang door te werken van de ouderenzorg, gericht op
in het belang van de ouderen
menselijk geluk.
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (17)
In De Oud-Rotterdammer van
29 september jl. toonde Ghariba el Jadir van de afdeling Voorlichting en Publiciteit u een an-

tieke schapenscheerdersschaar.
schapenscheerdersschaar
Hoewel lang niet iedereen het
bij het goede eind had, waren
er toch meer dan honderd goede inzendingen. De winnaars
van de boeken en dinerbonnen
zijn: mevrouw M.E.H MeijerSchuch uit Rotterdam, Ber-

Ghariba toont u deze keer het
nieuwe voorwerp. Weet u
waar het hier om gaat en
waar het voor gebruikt werd?
Stuur uw oplossing vóór 30
december 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 besteden
in één van de zestien Huma-

Expositie ‘Mooi oud is niet lelijk’, ouderen over de hele wereld

Bij Humanitas-Bergweg in Het Oude Noorden (Bergwegplantsoen te zeker naar meer. Omdat ik erg
10) is tot 18 december a.s. de expositie ‘Mooi oud is niet lelijk’ van blij kan worden van ‘mooie kopFrouke Huttinga te bekijken; een dertigtal schilderijen van oude- pen’ was de keuze voor ouderen
ren uit alle werelddelen.
niet erg moeilijk. Ik wil niet
alleen de exotische kant
Blik in Frouke’s ‘atelier’:
maar ook de doorleefde
‘In 2005 kreeg ik te horen dat ik
en zware kant van het leMS heb. In vier jaar werd ik geven laten zien en denk
confronteerd met niet alles zelf
dat dit met deze expositie
meer kunnen. Ik ben nu voor
goed gelukt is.
nard van der Made uit Hoogeen aantal zaken afhankelijk
van hulp(middelen). Door deze
Ik hoop natuurlijk van vliet, Jack Jongsma uit Moorervaring merkte ik dat het in
harte dat u bij het lezen drecht, Laura van Bokkum uit
Nederland nog niet zo gek gevan dit stukje nieuwsgie- Poortugaal en mevrouw E.S.
regeld is.
rig bent geworden. De op- Vrijhof-Magielsen uit PapenOmdat ik niet meer kon werken van Monique Velzeboer, wilde ik brengst van de verkoop gaat via drecht. Van harte gefeliciteerd!
ben ik gaan schilderen. Dit doe met mijn schilderijen daar iets de Monique Velzeboer Founda- U krijgt binnenkort uw prijs
thuisgestuurd.
ik nu twee jaar. Ik vind mezelf aan toevoegen. Monique maakt tion naar het Liliane Fonds.’
geen kunstenaar maar meer foto’s van o.a. kinderen met een
Humanistisch Café op 26 november over:
een hobbyist met een doel. handicap in ontwikkelingslanOmdat schilderen in het begin den. Deze foto’s worden ver- Wat doen we met de humanisten met kerst?
meer tijdverdrijf dan hobby werkt tot kerstkaarten, kalenders Tijdens het Humanistisch Ca- voor wie het leuk en belangrijk
was, kwam ik al gauw een pro- enz. en de netto opbrengst van fé op 26 november zal Joep vindt anderen te ontmoeten
bleem tegen: ruimtegebrek! de verkoop gaat naar het Lili- Schrijvers ons op zijn onna- door over de grenzen van de eiWaar laat je alles wat je schil- ane Fonds. Dit Fonds biedt door volgbare wijze meenemen in gen leefomgeving heen te kijdert?’
rechtstreekse, kleinschalige en een wereld van eigen rituelen ken. Omdat samen eten uitnodigt tot een gesprek
persoonsgerichte hulp kinderen en organisatie. Hij
met de ander, serveGoed doel
en jongeren met een handicap zal de aanwezigen
ren we een maaltijd.
een
impuls
geven
‘Doordat ik in die tijd kennis in ontwikkelingslanden een (beHet Café (elke laatste
maakte met de Foundation tere) toekomst. Door mij aan te om ook nieuwe wedonderdag van de
sluiten bij dit goede doel kan ik gen in te slaan.
Twee vliegen in één klap: zowel schilderen als iets betekemaand) is een initiaeen goede belegging èn nen voor gehandicapte mensen Joep Schrijvers is
tief van Rotterdamse
humanistische orgamoeder geholpen!
die niet het geluk hebben om te auteur van kritische
nisaties. Aanvang:
Een eigen woning bij Humani- wonen in een land waar dit soort boeken over o.a.
18.00 uur Locatie:
management, waartas van € 135.000 (gederfd ren- zaken goed geregeld zijn.’
‘De
Zingende
Zeeleeuw’, Sintonder de bestseller ‘Hoe word ik
teverlies bij 2½% dus slechts ±
Jobskade 140 (Müllerpier) 3024
een rat?’
€ 200 per maand). Ma is dan Ouderen
onder dak met restaurant en ‘Mijn eerste expositie ging over Het Humanistisch Café is een ge- EN Rotterdam (tramlijn 8). Kos€ 7,50, inclusief maaltijd
de nodige zorg en vertier. In- kinderen met een handicap. Dit zellig praatcafé, waar we discus- ten:
formatie: 0653 - 19 29 60.
werd een groot succes en smaak- siëren rondom een thema. Het is (ook vegetarisch) en drankje.

nitas seniorenrestaurants.
De uitslag kunt u lezen in De
Oud-Rotterdammer van 12
januari 2010.
Medewerkers van Humanitas zijn van
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.

Ik zou willen dat...
Wat zou u graag anders willen
in de zorg voor ouderen?
Heeft u een praktisch probleem
en zou u willen dat er een oplossing voor was? Bijvoorbeeld
grotere pillendoosjes of handige hulpmiddelen voor ouderen? Plaats uw wens op de site
www.iwishtherewas.com/zorg.
Wellicht vindt u een oplossing
of draagt uw wens bij aan een
verbetering in de zorg.

