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50 jaar uitzicht over Rotterdam
Rotterdam en de Euromast.
Een twee-eenheid die al 50
jaar velen tot de verbeelding
spreekt. Kocht je vroeger een
ansichtkaart van Rotterdam,
dan stond daar steevast de
hoogste uitkijktoren van ons
land op. Voor veel toeristen is
een tochtje van ruim een halve
minuut met de lift naar 185
meter hoogte ook in 2010 heel
vanzelfsprekend. Eenmaal boven zijn de bezoekers flink onder de indruk van het uitzicht.
Bij helder weer kun je wel 30
kilometer ver kijken!

Deze week o.a.:
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Nationaal
Sleepvaart
Museum toont
uitbrengen van
schepen
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Donderdag 25 maart 2010 om half elf
’s avonds vierde Rotterdam met een
groots vuurwerk de start van een verjaardagsfeest, dat in ieder geval 100 dagen
gaat duren. Een dubbel feest, omdat de
Tour de France begin juli ook vanuit Rotterdam start. Daarom kleurt de skyline,
inclusief de Euromast, tot begin juli
opvallend geel.
Iets unieks
50 Jaar Euromast is een goed moment
om nog eens even terug te kijken. In het
park aan de Nieuwe Maas gebeurde eind
jaren ’50 iets unieks. De kranten schreven er regelmatig over. Op 10 december
1958 sloeg burgemeester Van Walsum de
eerste paal. Leerlingen van de bedrijfsschool van de werf Wilton-Feijenoord
zongen daarbij een toepasselijk lied.
Architect Hugh Maaskant en aannemer
J.P. van Eesteren keken toe, net als heel
veel genodigden. Het was het begin van
een mooi staaltje betonconstructiebouw.

Hudighuis en
hongerwinter

Wat ben ik blij
dat ik je hebt
meegemaakt!

- Pag 21


Speciale vriendenaanbiedingen
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- Het kraaiennest is bijna klaar om te worden opgetakeld naar zijn plek (Foto Coolegem Media) -

Na het heien van 127 palen volgde de
fundering met een diameter van 9 meter
en een wanddikte van 30 centimeter. Het
totale gewicht van de fundering bedroeg
1.900.000 kilo. Zo was men verzekerd
van een maximale stabiliteit voor de
uiteindelijke uitkijkmast van 101 meter.
Toen de mast eenmaal stond, werd vervolgens het voor de Euromast zo karakteristieke kraaiennest, verwijzend naar de
scheepsbouw, van 240.000 kilo omhoog
gehesen. Een heel bijzonder moment in
die warme julimaand van 1959. Menig

Rotterdammer heeft daar de nodige
herinneringen aan. En natuurlijk ging je
als tiener ook even kijken. Op 32 meter
hoogte werd ook nog een zogenaamde
scheepsbrug opgehangen.

Herinnering
De Euromast was op 25 maart 1960
precies op tijd klaar voor de opening van
de Floriade in het park. Een evenement,
waarvoor tuinliefhebbers van heinde en
verre naar Rotterdam kwamen. Zelf herinner ik mij nog goed hoe ik daar langs
al die kleurige perken met prachtige
bloemen en planten liep. De Euromast
maakte een enorme indruk. Maar helaas,
ik ben er toen niet op geweest. Mijn
ouders vonden dat blijkbaar toch iets te
kostbaar.
Waar u ook verzekerd bent
In de jaren die volgden, dachten andere
Dekt uw
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
bezoekers van Rotterdam daar duidelijk
anders over. De Euromast torende hoog
de
boven de stad uit en werd een toeristische
trekker van formaat. In de eerste tien jaar
Bereken uw situatie...
namen meer dan zes miljoen mensen de
lift. In krap een halve minuut waren ze
Kijk op
www.checkuwuitvaartpolis.nl
boven. Zelf bezocht ik de Euromast pas
- Een fantastisch uitzicht over Rotterdam www.vanderspekuitvaart.nl

huidige

uitvaartpolis

kosten?

010 - 447 99 00
Uw wensen, ons vak

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Wat te doen

in geval

van

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl
Voor een uitvaart op maat,

overlijden?

Checklist...
Kijk op

www.uitvaartbespreking.nl
Heeft u UW

eind jaren ’70, toen de kinderen de leeftijd hadden dat ze beseften hoe bijzonder
het was om vanaf zo’n hoogte over
Rotterdam en omgeving uit te kijken. Het
bezoek van een aantal Polen aan ons land
was een mooie aanleiding.
Toen was de Space Tower in 1970
al bovenop de Euromast geplaatst.
Dat langzaam ronddraaien tot op 185
meter was een ervaring op zich. Het ene
moment keek je over het indrukwekkende havengebied en tot aan Delft, even
later zag je de Krimpenerwaard in de
verte liggen. Later hebben wij nog eens
onderaan de mast staan kijken hoe onze
zoon langs een dunne lijn naar beneden
gleed. Inmiddels staat de teller op 2700
abseilers per jaar.
Bezoekers
Het totaal aantal bezoekers tot nu is 31
miljoen. Dat lijkt veel, maar vergeleken
met de beginjaren is het aantal per jaar
tegenwoordig niet echt hoog. Vroeger
waren dat er wel 600.000 per jaar, nu
zo’n 220.000. Volgens kenners komt dat
doordat hoge gebouwen tegenwoordig

heel gewoon zijn. Kijk maar naar de
skyline van Rotterdam. De Euromast is
dankzij de Space Tower nog steeds het
hoogste gebouw van ons land, maar valt
niet meer echt op. Tegenwoordig bepaalt
de Erasmusbrug veel meer het beeld (ook
op ansichtkaarten!) van Rotterdam.
Wellicht dat dit jubileumjaar de aandacht
van de ’gewone man’ weer eens op de
Euromast vestigt, want het is nog steeds
een markant, door Jan de Bouvrie inmiddels volledig heringericht, bouwwerk.
Sterker nog, op 20 februari 2010 zijn
achttien Rotterdamse topmonumenten
uit de periode vanaf 1940 door minister
Ronald Plasterk aangewezen als Rijksmonument en daar hoort de Euromast
ook bij. Nieuwsgierig geworden?
Vanwege het jubileum kunt u tot 9 mei
2010 voor nog geen negen euro de Euromast op en mag u vervolgens gratis het
Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat
bezoeken. Op beide locaties is een interessante tentoonstelling ingericht over
50 jaar Euromast. Vandaar.
Bab Riem Vis
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Relaxfauteuils | Sta-op fauteuils | Ergonomische zitmeubelen
ZitWel showroom Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder (Gratis parkeren voor de deur)
Openingstijden ma. 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl

70%g
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uils.

Zoekt u een eenvoudige
fauteuil of een handmatig
verstelbare
rela xfauteuil, motor isch
verstelbaar met of zonder
opstahulp? Maak nu
uw keu ze voor de allerla
agste prijs! Kom gewoon
zitten en probeer het uit
Snelle bezorg ing en u zit
.
thuis direct goed met een
Zit wel fauteuil.
On ze garant ievoor waard
en zijn gewoon van toepas
sing.

Nieuw in Rotterdam en omgeving

KUNSTHANDEL

ZORGVERVOER

In- en verkoop van schilderijen uit de 19e en 20e eeuw
Bent u verzekerd bij een van de volgende zorgverzekeraars
Univé

VGZ

Trias

IZA

IZZ

UMC

CARES

GOUDA N.V.

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer
In postcode gebied 2900 t/m 3199
C. Raaphorst 1875 - 1954

J.G. Hans 1826 - 1891

P.C. Christ 1822 - 1888

KIJK OP
W W W. K U N S T H A N D E L J A N K O O I J M A N . N L
Bezoek onze galerie op afspraak

Doljnpark 58
2983 AZ Ridderkerk

Tel.: 06 101 43 581
Fax: (0180) 415 770

Wij doen ook rolstoelvervoer en regelen
de declaratie bij uw verzekering
Voor informatie kunt u bellen ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92
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Voortschrijdende nostalgie
Wanneer je steeds minder jong wordt en bijvoorbeeld De OudRotterdammer steeds leuker gaat vinden, heeft dit niets te maken
met ouder worden, maar met het verzamelen van levenservaring.
In nummer 2 zag ik op de voorpagina iets héél bekends; de Zaagmolenstraat, met een foto van Hoenderop. Links op de foto is een
stukje van het huis (nr. 58a) te zien, waar ik op de tweede etage
geboren ben op de verjaardag van mijn moeder als cadeautje (1702-1947) met de voornamen van mijn vader (JPF).
Mijn ouders zijn na hun trouwen bij
mijn vaders ouders gaan inwonen om te
kunnen zorgen voor mijn oma, die twee
maanden voor het eind van de oorlog
is overleden en die ik dus nooit gekend
heb, in tegenstelling tot mijn moeders
moeder (Lindhout), die op 1 december
jl. is overleden op 103-jarige leeftijd.
Leuke herinneringen aan de buurt. Dat
de tram vaak moest stoppen als er
iemand stond te tanken wist ik wel,
maar niet van het oppompen. Bij Jan
van der Reyden haalde mijn vader
benzine voor de brommers, een NSU
en een Solex die op een litertje benzine
100 kilometer reed, volgens Max van
Praag. Links daarnaast zat de kapper
waar we altijd op een omgedraaid kussen moesten zitten. Brood haalden we
bij Moes op de hoek van de Jacob Catsstraat, boodschappen bij Dijkshoorn en
aardappelen in de 1e Pijnackerstraat.
Knipperbollen
Ik stond vaak voor het raam te kijken

naar de trams en de grote vrachtauto’s
van Zwatra die via de Tochtstraat (zie
foto) naar het Zwaanshals reden. Vaak
stond midden op de rails ‘dronken
Flip’ op zijn hoofd, wat ie lang kon
volhouden. Na het asfalteren van de
Zaagmolenstraat was er zowaar tussen
Hoenderop en Van der Meer & Schoep
een heuse zebra met knipperbollen.
Rechts op de hoek zat de boekhandel
van Hoenderop, waar ik van bovenaf zo
de telefoon zag staan. Leuk toen: bellen
en neerleggen wanneer ze op willen
nemen. De kul was toen al ﬂauw, maar
dat wist ik nog niet.
In de 3e Pijnackerstraat ging ik op de
kleuterschool, waarvan ik mij alleen
het klimrek herinner waar ik ben
uitgevallen. De lagere school zat in de
Jensiusstraat, de Klimopschool, met
o.a. meester Weeda die zijn kofﬁekopje
over het schotelrandje schuurde voor
de druppels. De ulo heb ik voor de helft
gedaan in de Ruivenstraat, omdat je
toen moest kiezen: talen of wiskunde,

Vereniging
Havenvakschool
opgericht

- De vrachtauto’s van Zwatra reden via de Tochtstraat naar het Zwaanshals -

(Frans: Boeh! Óf algebra: Bah!). Voor
meetkunde had ik wèl tienen. Ik koos
voor de Graﬁsche School in Spangen
voor één dag per week. De andere
vier werkte ik van half acht tot vijf bij
Drukkerij Vogel & Ruit in de Jacob
Catsstraat, naast Mc Lean Fineer, met
veel lood, inkt, tri, papier en ’s winters
ijskoude schrale handen van de Viruli
schuurzeep. In 1963 zijn we (noodgedwongen) verhuisd naar Hordijkerveld
waar we 4½ jaar gewoond hebben.
Mijn moeder kon daar niet wennen

en dus deden we woningruil naar
Schiebroek waar ze hun verdere leven
hebben gewoond.
Al gaat de tijd nóg zo snel; de herinnering achterhaalt hem wel!
J.P.F. Ooykaas
Jan van der Burghstraat 29
3191 WB HOOGVLIET
ﬂopsy@orange.nl
010 - 4387105 / 06 - 23127096

CCtje Over het internaat gesproken…

c foto burosolo.nl

Ik wil toch even iets opmerken. Vanaf 1946 zat ik op de
lagere school, de Heilig Hartschool, aan de Bree op Zuid.
Deze school werd bestierd door de Broeders van Saint Louis,
oftewel de Broeders van Oudenbosch. De eerste klas, waar
wij met 52 (!) man in zaten, stond onder leiding van broeder
Hermanus, een buitengewone man, die naar verluidde in een
vroeger leven sergeant-majoor was geweest, die ons met
groot enthousiasme leerde lezen en schrijven, en leerde zingen “Honderd Canadezen in de gloria.”

Cox Column

De tweede klas was van broeder Gilbertus, een beetje ’n saggerijn, die wel
heel mooi kon zingen. De derde klas
bevond zich wegens ruimtegebrek in
een provisorisch ingerichte ruimte op de
zolder van de school, waar eens tot ons
aller hilariteit een muisje op een balk
zat, dat door Jantje van Klaveren werd
gevangen, en vervolgens door broeder
Pancratius zenuwachtig uit het raam
werd gegooid. Deze broeder las ons
voor uit Schateiland van Stevenson, dat
ie terplekke uit het Engels vertaalde.
Broeder Adrianus van de vierde bouwde
voor de klas ingewikkelde sjekkies, en
ontstak in mij het vuur van de interesse
voor Geschiedenis door prachtig te
vertellen over Karel de Grote en Roeland
van Roncevalles, en bracht mij voor het
eerst wat begrip bij waar ik mij bevond,
door Europa op het bord te tekenen,
Nederland het voorhoofd, Frankrijk de
neus, Spanje de kin, Italië de laars met

Sicilië als voetbal.
Broeder Gregorius van de vijfde was
een Amsterdammer, zodat ik op jonge
leeftijd al enig inzicht kreeg in dat specimen van de mens, vol humor, die met
ons ging voetballen op Varkenoord, dat
toen nog niet geheel van Feijenoord was.
Broeder Prosper van de zesde maakte
mij warm voor het Broederleven “as
such” en zo kwam ik op de mulo terecht
van het juvenaat in Oudenbosch. Wat een
schitterende leraren heb ik daar gehad.
Broeder Leopold die ons Engels leerde
en Handelsrekenen, al had ie bij mij met
dat laatste niet veel succes. Broeder Seraﬁnus voor Duits, een taal die hij geheel
van zijn beladenheid wist te ontdoen (de
oorlog was nog maar zes jaar voorbij).
Broeder Ladislaus voor Wiskunde en
Algebra, die ons wijs maakte dat hij
eigenlijk Igor Piatigorsky heette en geboren was in Lwow, en wiens raadselachtige sinussen en co-sinussen en stellingen

van Pythagoras voor mij een
ondoorzichtige kwelling bleven.
De gedenkwaardigste was broeder
Marius, van Frans en Geschiedenis.
De man was een vat vol wetenswaardigheden, en ik zoog die in mij op. Hij
doorspekte geschiedenis met Frans, en
omgekeerd. ’n Heel klein voorbeeldje:
Talleyrand, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, liet eens twee mooie
hofdames voorgaan bij de deur, en zeide:
“Passez mesdames.” Twee jaloerse ouwe
taarten hoorden dat, en kwamen ook
naderbij. Ook die liet hij voorgaan,
terwijl hij zeide: “Mesdames passées…”
(Als je het opschrijft, is de grap een beetje weg). Hij gaf ook Engels en had uiteraard veel succes met het zinnetje: “I see
yonde brook!” Maar het mooiste was, hij
regisseerde elk trimester een toneelstuk.
Hij heeft me op het toneel gezet en al
gauw speelde ik de hoofdrollen. (Zoals
Toon Hermans schreef: “Ze hebben me
op het biljart gezet, en ze wilden dat ik
zong…”). Groot bewonderaar van
Godfried Bomans, via wiens werk hij
ons de liefde voor het Nederlands bij
bracht. Aan die man heb ik extra veel te
danken. Broeder Clementinus, die ons
warm maakte voor zijn volkstuintjes en
ons leerde zingen in het koor. Broeder
Marinus en Martinianus die ons
voetballen begeleidden op de

Na de gedenkwaardige reünie in september 2009 hebben diverse oud-leerlingen
de koppen bij elkaar gestoken en besloten tot de oprichting van ‘De vereniging
van oud-leerlingen van de Havenvakschool’. Donderdag 15 april is de
ofﬁciële oprichtingsvergadering,
waarmee de deﬁnitieve erkenning van
de Beste Havenvakschool ter wereld
een feit is. Met de oprichting van deze
vereniging krijgt de reünie het gewenste
vervolg. Het bestuur is voornemens
zeer goed te luisteren naar de wensen
van de leden en wil graag met hen van
gedachten wisselen over de plannen en
suggesties. De oprichtingsvergadering
wordt gehouden op 15 april in de PV
Soos van de ECT aan de Seattleweg 6
(gebouw 4). De vergadering begint om
19.00 uur. Het bestuur hoopt dat veel
leden en aspirant-leden aanwezig zullen
zijn om te toosten op een levendig en
langdurig bestaan van deze vereniging.
U kunt zich aanmelden bij:
Ronald Bram, 010-4529146
ronaldmbram@hetnet.nl
www.oudhvs.nl

prachtige velden van Albano, zo heette
het sportcomplex. Ik heb leren pingpongen en biljarten, en we deden een
sport met een racket en een kurk waarin
veertjes werden gestoken en dat noemden we “petminten”. Later op de kweekschool nog broeder Christoforus, weer
zo’n begenadigd geschiedenisleraar, in
het bijzonder gefocust op de Zouaven,
het leger van de Paus rond 1870, onder
aanvoering van de oude ijzervreter De la
Moricière, die in het (toen al) verkalkte
Vaticaan dermate te keer ging, dat de
oude prelaten tegen elkaar ﬂuisterden
“La mort ici erre…” (“De dood waart
hier rond…”). Met zeventien jaar was ik
weer terug in Rotterdam. Toch heidenser
dan ik dacht. Maar ik zou van al die
briljante mannen die ik hierboven heb
beschreven niet één negatief woord
weten te zeggen.
Laatst ben ik nog eens in Oudenbosch
geweest. Er wonen nog wat stokoude
broeders op een ﬂat, van het imperium
is niets meer over. Alleen het Zouavenmuseum van broeder Christoforus is er
nog. En het begraafplaatsje, waar ik op
het kruis van broeder Marius ’n steentje
heb gelegd.
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MILOT Reizen
Reisburo en Touringcarbedrijf

’n goed kunstgebit?

PAASDAGTOCHTEN o.a.:
Zuid-Limburg, Giethoorn,
Vraagtekenreis

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!

MEERDAAGSE

DAGTOCHTEN

10 dgn. Malgrat de Mar
(HP) vr. 30 april,
vanaf
€ 249,-

Texel, incl. koffie, overtocht, lunch, rondrit met
gids en diner,
zo. 18 april
€ 57,50
Kaasmarkt Alkmaar
en Broekerveiling,
incl. bezoek kaasmarkt,
lunch, rondvaart,
rondleiding en diner
vr. 16 april
€ 55,Antwerpen
incl. koffie/gebak,
za. 20 maart € 20,Meer (winkel)tochten,
kijk in onze folder.

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.

6 dgn Beierse Woud
(HP) ma. 3 mei incl.
dagtocht Praag € 249,-

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

3 dgn. Londen (LO)
vr. 16 april
€ 149,-

6 dgn, Budapest (LO)
(heen - en terugreis)
ma. 31 mei
€ 269,3 dgn. Parijs (LO)
vr. 26 maart
€ 109,-

Vraag onze folder aan!
BEL 010-4320366 of kijk op:

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.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

www.milotreizen.nl

wk6_adv.pdf 1 2-2-2010 10:27:15

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

Meubeltoonkamers MODERN

2000 mtr. showroom met bankstellen, dressoirs, kasten, eethoeken, slaapkamers en kleinmeubelen.

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

Aanbieding!

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil.
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,Ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

Goetzee DELA

Bosch koelvriescombinatie
-

Energieklasse A++ extra zuinig
170 cm hoog, 60 cm breed
Automatisch ontdooien
4 sterren vriesgedeelte met 3 bakken
Totale inhoud van 281 liter

Normaal :
679,- euro

nu voor

499,- euro

U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur,
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren.

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

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.

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Opticien

Burg. Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

vertrouwde
uitvaartverzorging

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 113”
Ik moet beginnen met mijn verontschuldigingen aan te bieden. De
WWDN-foto die nu besproken wordt, heb ik anoniem in de krant
geplaatst. Van diverse kanten kreeg ik te horen, dat de man die
destijds de fotocamera heeft gehanteerd, best wel met naam en
toenaam vermeld had mogen worden. Ook de heer A. van Ooij uit
Terneuzen stuurde me een brief: “Wat een schitterende foto, van dat
oude trammetje ergens op Zuid! Die foto komt me vaag bekend voor.
De goederentram komt vanaf het Karel de Stouteplein (bij de klok
op de achtergrond), heeft zojuist op de Wolphaertsbocht RET-lijn 2
gekruist, rijdt nu enkelsporig in de Boergoensestraat om via de Boergoensevliet de stad uit te rijden. Het is lok 56 met een kolentram
richting Spijkenisse; omdat de beladen kolenwagens onberemd zijn
is achter de lok een leeg personenrijtuig als zogenaamd remrijtuig
gekoppeld. Het leuke van deze foto is, dat de afgebeelde lok, in 1920
gebouwd door de firma Ohrenstein & Koppel, nu nog bestaat en wel
bij het stoomtrammuseum in Ouddorp. De raadfoto is genomen op
vrijdag 12 oktober 1962 door ene A. van Ooij, een naam die je wel
meer bij foto’s van Rotjeknor-trams tegenkomt.”
Ik voelde me in mijn hemd staan! Verontschuldigingen ben ik de
heer Van Ooij verschuldigd. Ik zal het (hopelijk) niet meer doen.

Deze foto was spekkie voor het bekkie
van de zogenaamde tramfanaten. Tot in
de kleinste details kreeg ik bijzonderheden te lezen over de RTM. Zelfs een oudmachinist van de RTM-stoomlocomotiefjes, Theo Barten, heeft zijn RTM-tijdperk
nog scherp voor de geest staan. Toen in
23 september 1965 het doek viel voor
de RTM in het Rotterdamse straatbeeld,
schakelde Theo over naar de elektrische
RET-trams. Hij is daar heel veel jaren
bestuurder geweest.
Bij de WWDN-foto op de website
www.ditisrotjeknor.nl was ook het
snerpende geluid van de stoomfluit van
de RTM te horen. Toch liepen foto en
geluid niet gelijk op: “Geweldig idee om
bij deze foto geluid te laten horen, helaas
hoort het niet bij deze locomotief van het
type Jumbo, deze had een heel andere
fluit. In Ouddorp bij de RTM-museumlijn
kunt u het verschil horen”, aldus J. van
Bellen uit Oud-Beijerland.
Piet van Dijk (Hoek van Holland): “Over
het trammetje zal wel veel geschreven
worden. Ik wil het even houden bij de
winkel rechts van de locomotief. Het was
de boekhandel van H.W. Blok, een oom
van mij, die zowel literatuur als kantoorartikelen verkocht. Mijn vader heeft nog
korte tijd de boekhouding van de winkel
gedaan, maar hij voelde zich meer thuis
in de scheepvaartwereld. Zelf heb ik als
schooljongen van vijftien in vakanties
bij mijn oom Huib wat bijverdiend. Dan
moest ik bestellingen wegbrengen op de
Solex van de zaak. Ook toen moest je
meen ik al zestien zijn voor een brommer,
maar door mijn lengte viel het niet op.
Ook ging ik aan het eind van de dag met
de dagopbrengst in een tas aan het stuur
naar het postkantoor aan de Carnissesingel. Het ging soms om wel 2000
gulden. Dat kon toen, begin jaren 60,
nog veilig. Nu moet je daar niet meer aan
denken. Mijn oom is in 1995 overleden.”

Willy van Beek-Eberwijn, Akkerwinde
115, 2403 GR Alphen aan de Rijn: “‘Het
Moordenaartje’ rijdt op de foto over de
Boergoensestraat in de richting van de
Boergoensevliet. Ik kan mij dit nog heel
goed herinneren, want ik moest altijd
goed uitkijken voor het treintje. Elke dag
naar school moest ik het spoor oversteken. En ik ben wel wat keren geschrokken van zijn stoomfluit. Ook herinner ik
mij dat we ‘s zomers wel eens naar het
strand gingen met het trammetje.”
Adrie van Wijk-Buurman (Papendrecht):
“Als kind ging ik bijna elke zaterdagmiddag met mijn vriendinnen naar de
Bata, Boekhandel Blok, Parfumerie- en
Speelgoedwinkel Schippers, Jamin,
onze groenteman en buurman Van Belle,
groenteman Van der Staaij, sigarenwinkel De Reus, nog een sigarenwinkel
(later een Chinees), bakker Bijl, de
RMI, Weenink bedrijfskleding, Eerland
Elektrowinkel, Broekhuijzen Opticien- en
fotozaak, Van der Waal galanteriezaak en
nog veel meer winkels. Soms verveelden
wij ons en dan gingen we in de winkels
iets vragen, waarvan we wisten dat ze dat
niet verkochten. Bij Schippers moest ik
geregeld eau de cologne halen, dat werd
per maatje verkocht. Je moest dus je
eigen flesje meenemen.”
Jannie Joosten-Vermoen: “Dit was voor
mij niet zo moeilijk, heb er vaak in
gezeten naar een tante in Brielle. Ik ben
geboren in de Bakkerstraat, op de lagere
school gezeten in de Maximiliaanstraat,
dus liep iedere dag langs de Vliet en
de stoomtram. De winkel die je ziet op
het plaatje was heel bekend, namelijk.
boekhandel Blok. Voor mij nog bekender
was de overkant, want daar zat Jamin op
de hoek. Als kind kwam ik daar graag om
een zoute schuine drop te kopen; kosten
5 cent.”
Riet Orth Tameris (Spijkenisse): “In 1948
zijn mijn ouders daar gaan wonen. Ik was

TOEN
toen tien jaar. Ik heb er tot mijn trouwen
gewoond, maar mijn ouders hebben 45
jaar in het huis op 132 gewoond. Ja, ik
hoor hem nog blazen de moordenaar. Als
er visite was of nichten bleven slapen,
vroegen ze of we er niet gek van werden.
Maar wij hadden er geen last van. In het
begin woonden we boven kruidenier Van
der Waal, later werd dat Storm schildersbedrijf. Naast ons woonde bakker
Bijl met zijn gezin. Aan de overkant
tegenover Jamin was hun winkel .Ze
verkochten de lekkerste tompoezen, elf
cent kan ik me herinneren. Oh ja, daarnaast zat de RMI melkwinkel. Bij Jamin
kochten we de dubbeldikke ijsjes aan
een loketje net naast de winkel. De grote
speelgoedwinkel van Schippers was aan
de overkant naast de groentewinkel van
Staay. Naast onze woning had je ook een
hoedjeswinkel. En om de hoek zat Bolle
Klaas, waar mijn vader zo af en toe een
patatje ging eten en een praatje maken. In
het rijtje aan onze kant was de boekenwinkel van Blok en van Kleef de radiowinkel, later ook TV. Broekhuizen zat op
de hoek van de Katendrechtselagendijk.
Stok, een kruidenierswinkel, was ook
nog aan deze kant. Precies tegenover ons
was het verenigingsgebouw Timotheus;
daar oefende de drumband AHOY. Wij
hadden natuurlijk een geweldig uitzicht
als ze in de straat gingen oefenen. Met
de stoomtram ben ik vaak weg geweest.
Je zat op houten banken en de tram reed
langs vele dorpjes door tot het strand
van Oostvoorne. De enge dingen ben ik
ook niet vergeten, zo kreeg de tram een
botsing met een grote vrachtwagen en
was de gevel van het hoekhuis geramd.
Alle kruidenierswaren lagen op straat. Er
is ook een meisje overreden, heel naar.”
Jaap Verolme (Pasai Antxo – Spanje):
“De grap is dat we in september 1949
gingen wonen op de Boergoensevliet 71,
precies aan het eind van het RTM-perron
richting het westen. Onvergetelijk dat
op een zekere avond, zeg maar vroeg
in een najaarsnacht, met veel gesis en
gefluit een locomotief met hele sliert
wagons met bieten geladen, langs ons
huis kwam denderen richting Brielselaan
via de hol naast het Karel de Stouteplein.
Ik kon het prachtig volgen vanuit m´n
bedje, dat daar in de voorkamer voor het
raam stond. Helaas kon de locomotief
het hoogste punt op de Brielselaan niet
halen. Een paar minuten later rolde de

NU
hele stoet volle wagons tergend langzaam
weer voorbij m´n slaapkamerraam de
verkeerde kant op. Ik had zeer te doen
met die arme locomotief die zo z´n
uiterste, stinkende heerlijk stomende best
had gedaan.”
J. Salomons: “De foto is gemaakt in de
Boergoensestraat, waar dit ‘Moordenaartje’ regelmatig voor rook en geluid zorgde. Ik ging daar als jongen vaak naar een
soort buurthuis, Timotheus. Ik heb ruim
35 jaar als RET-trambestuurder gewerkt
en had daar een collega, Theo Barten, die
voor zijn RET-tijd ook bestuurder was
geweest op deze stoomtram van de RTM.
Als wij zijn stoomtrammetje een moordenaartje noemden, had je de poppen aan
het dansen, want dat was volgens hem
niet zo.” (Theo kennende, kan ik zeggen
dat hij ook in 2010 niets van de term
‘Moordenaartje’ wil weten. AvdS).

Hanni Goedvolk (Rhoon): “Ik ben daar
opgegroeid en wij hebben daar tot 1947
gewoond. Op zaterdagavond was het altijd ‘Meidenmarkt’. Groepen jongens en
meisjes liepen dan, veelal gearmd, zingend en joelend heen en weer tussen de
Frans Bekkerstraat en de Katendrechtse
Lagendijk.” (Er zijn veel meer verhalen
over dit flaneren binnengekomen. De
meeste inzenders hadden het echter over
de woensdagavond, beter bekend als
‘Stierenavond’. AvdS).
De tientallen inzenders met Beijerlandselaan, Rosestraat, Groene Hilledijk,
Brielselaan en Dordtsestraatweg hebben
al begrepen, dat zij fout zaten.
De attentie gaat naar Alphen aan de Rijn.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 115

Het is alweer meer dan een kwarteeuw geleden, dat er in de winkel op de hoek TVtoestellen en andere ‘technische’ spullen werden verkocht. Deze straathoek lag in een
echte volksbuurt: iedereen kende iedereen. Op straat spelende kinderen werden door
alle bewoners goed in de gaten gehouden. En als er eens ‘rottigheid’ werd uitgehaald,
stond thuis de mattenklopper al klaar.

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 19 april 2010 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 a.u.b. uw woonadres niet.
Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Let deze week goed op de inzenddatum!
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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Belastingaangifte ZONDER afspraak
Goede Doelen
organiseren van
19 t/m 24 april
de Week van het
Testament.

Ma t/m do van 11.00 – 18.30 uur.
Hypotheek- en belastingadviesburo De Vries,
Mathenesserweg 92, Tel.: 010 – 4155300

Prijs € 50,= Box 3 € 20,= extra.

Profiteer nu van
de aantrekkelijke
korting voor het
opstellen van
uw testament.

Ps. Aanvragen huur en zorgtoeslag
moeten voor 1 april.
Huis bezoek minder validen mogelijk

Geef het mooiste dat u kunt geven.

Kijk voor meer informatie op www.nalaten.nl of bel 0900 2 100 200

Helpt u ons mee
in de strijd tegen dementie?

ALLIANCE FOR THE UNIVERSITY FOR PEACE ALZHEIMER NEDERLAND AMNESTY INTERNATIONAL ARTSEN ZONDER GRENZEN ASTMA FONDS BIO VAKANTIEOORD CHILDSLIFE
INTERNATIONAL CORDAID BOND ZONDER NAAM CORDAID KINDERSTEM CORDAID MEMISA CORDAID MENSEN IN NOOD CORDAID MICROKREDIET DE ZONNEBLOEM DIABETES FONDS
DIERENBESCHERMING NEDERLAND FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID FONDS SLACHTOFFERHULP GREENPEACE NEDERLAND HET NEDERLANDSE RODE KRUIS IBO-NEDERLAND
JANTJE BETON KERK IN ACTIE KNCV TUBERCULOSEFONDS KNGF GELEIDEHONDEN KWF KANKERBESTRIJDING LEGER DES HEILS LEPRASTICHTING LILIANE FONDS MAAG LEVER DARM
STICHTING MAX HAVELAAR NATIONAAL EPILEPSIE FONDS NATIONAAL OUDERENFONDS NATUUR & MILIEU NEDERLANDSE HARTSTICHTING NSGK VOOR HET GEHANDICAPTE KIND
NIERSTICHTING NEDERLAND OXFAM NOVIB PRINS BERNHARD CULTUURFONDS REUMAFONDS STICHTING AAP STICHTING HEIFER NEDERLAND STICHTING VLUCHTELING STICHTING
VLUCHTELING-STUDENTEN UAF STICHTING VRIENDEN VAN HET SOPHIA STOP AIDS NOW TROMBOSESTICHTING NEDERLAND VASTENAKTIE CORDAID VERENIGING NEDERLANDS
CULTUURLANDSCHAP VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND VOGELBESCHERMING NEDERLAND WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS WERELD NATUUR FONDS ZOA-VLUCHTELINGENZORG

Bestel de gratis brochure

De strijd tegen hart- en vaatziekten is nog lang niet gewonnen. Ook in de toekomst
is veel geld nodig voor levensreddend wetenschappelijk onderzoek. Help ons in
deze strijd door de Hartstichting op te nemen in uw testament. Zo leeft u voort in
de harten van volgende generaties!

“Wie wil zorgen voor morgen,
laat nu iets moois na.”

Meer informatie over nalaten aan de Hartstichting? Vraag onze brochure nalaten
aan: ga naar onze website www.hartstichting.nl/nalaten of bel 070 - 315 56 92.
Wilt u liever in een persoonlijk gesprek uw vragen voorleggen? Neem dan contact
op met Mérit van Muijlwijk via email m.vanmuijlwijkAhartstichting.nl of
telefoonnummer 070 - 315 55 52.

Om de brochure te
bestellen kunt u met
ons contact opnemen,
telefoonnummer:
Heeft u al eens nagedacht over:
• een testament ter besparing van erfbelasting?
•schenkingen doen? Aan uw kinderen? Aan een goed doel?
•wat er gebeurt als uw kind overlijdt of gaat scheiden?
Wij zijn een klein notariskantoor.
Persoonlijke aandacht voor u en uw
situatie staat dan ook voorop. En in
onderling overleg kan veel. Ook een
bezoek aan huis.
Omdat het fijn is als uw zaken goed geregeld zijn.
Mathenesserlaan 239, 3021 HB Rotterdam
T: 010 – 4768833 ● E: f.konijnenberg@konijnenberg.knb.nl
www.notariskonijnenberg.nl

030 - 659 69 17
De University for Peace
in Costa Rica bestaat 30 jaar.
Studenten uit de hele wereld werken er aan de
wereldvrede. Zij hebben uw steun hard nodig!
Zie www.upeace.org

Voor meer informatie:
Stichting Alliance for UPEACE
Bergweg 279-B, 3037 EM Rotterdam
010-2439496, info@allianceforupeace.nl
www.allianceforupeace.nl

Open dagen

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet
gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

crematorium & begraafplaats schollevaar

Zaterdag 17 april 2010 en Zondag 18 april 2010 van 11.00 tot 16.00 uur organiseert
Crematorium & Begraafplaats Schollevaar open dagen.
Graag willen de medewerkers van Schollevaar u tijdens deze open dagen rondleiden door de diverse ruimtes binnen het
crematorium en over de begraafplaats, zodat u kennis kunt maken met de verschillende voorzieningen en faciliteiten die
Schollevaar te bieden heeft.
Het crematorium is kleinschalig opgezet, waarbij vooral rust, persoonlijke zorg en aandacht voorop staan. Doordat het crematorium in een
rustige omgeving is gelegen en de inrichting van het crematorium modern en warm is, wordt een besloten en persoonlijke sfeer geschept.

Crematorium & Begraafplaats Schollevaar

2010142_flyer_A5.indd 1

Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel Telefoon (010) 458 81 95

30-03-2010 11:26:24
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De Week van het Testament is een mooie gelegenheid om te beoordelen of het zinnig is alsnog een langstlevende testament te laten opmaken. In deze rubriek uitgebreid aandacht aan deze kwestie.

Langstlevende testament weer actueel
Sinds 1 januari 2003 is in het wettelijk erfrecht de langstlevende ouder beschermd tegen het
opeisen van het erfdeel door kinderen. Zij krijgen namelijk een vordering op de langstlevende
ouder, die pas opeisbaar is nà zijn of haar overlijden. Tóch kan het zeer wenselijk zijn een (ouderwets) langstlevende testament te laten opstellen.

Informatie
Opinie

Belangrijke redenen dat ouders wederzijds een langstlevende testament laten
maken zijn bijvoorbeeld het opnemen
van uitsluitingen (van aangetrouwd
om meedelen aan de nalatenschap bij
echtscheiding van het kind te voorkomen), andere verdelingen dan de
wettelijke en ook om de betaling van
successierechten zo gunstig mogelijk
te organiseren.
Dit alles is pas raadzaam als er voldoende vermogen bij de ouders in het
spel is. Zeker bij inmiddels lastenvrije
eigen woningen is dat al gauw het geval. De kwestie van het langstlevende
testament is volgens notaris Michiel
van Ravesteyn (van het notariskantoor
Van Ravesteyn en Van der Wee) weer
actueel geworden door de wijziging
van de successiewet per 1 januari
2010, waarbij onder meer de tarieven
en de vrijstellingen zijn gewijzigd. Het
successierecht heet sinds die wetswijziging ook erfbelasting.
Erfbelasting
De vrijstelling voor de partner is
verhoogd naar € 600.000 en die voor
de kinderen is een voetvrijstelling
geworden van € 19.000. Boven deze
vrijstellingen betaalt men aan erfbelasting 10 procent tot € 118.000 en daar
weer boven 20 procent.
Die erfbelasting voor (vooral) de
kinderen heeft onlangs veel aandacht
gekregen in het tv-programma Radar.
Om betaling van erfbelasting na

overlijden van de eerste ouder te voorkomen, spreekt men daarom in het notariaat van ‘Radartestamenten’. In deze
krant hebben we in de afgelopen jaren
meerdere malen aandacht besteed aan
de kwestie van de langstlevende.
Michiel van Ravesteyn komt met een
voorbeeld: “Laten we een echtpaar
nemen dat een leven lang heeft gesappeld voor het eigen huis. De hypotheek
is afgelost. Vervolgens komt de man te
overlijden. Het huis heeft een WOZwaarde van € 380.000. Daarnaast
bezitten ze een auto, caravan en wat
spaargeld. Hun gezamenlijk vermogen
bedraagt bij overlijden
€ 400.000.”
Zij waren in gemeenschap van
goederen gehuwd, zodat de helft voor
de langstlevende ouder is. De andere
helft is wederom voor de helft voor
de langstlevende ouder en voor de
andere helft voor het enig kind. Het
erfdeel van het kind bedraagt derhalve
€ 100.000.
Volgens het erfrecht (er is geen testament) gaat alles naar de langstlevende
ouder en krijgt het kind een vordering
op de langstlevende van € 100.000. De
ﬁscus belast het erfdeel van het kind,
ook al is het slechts een vordering. Die
vordering mag je waarderen afhankelijk van de leeftijd. In dit voorbeeld is
de langstlevende 76 jaar en dus is het
erfdeel voor de ﬁscus gewaardeerd op
70 procent.
Van Ravesteyn: “De vordering is derhalve € 70.000 waard. De vrijstelling

voor het kind is € 19.000. Zodat uiteindelijk de erfbelasting voor het kind €
5100 bedraagt. Dat vinden een heleboel mensen onrechtvaardig. Je betaalt
belasting over iets dat een kind alleen
op papier krijgt en tevens beschikbaar
blijft voor de langstlevende.”
De oplossing is volgens de notaris het
maken van een testament waarin de
andere ouder wordt benoemd tot enig
erfgenaam. “Je hebt dan alleen met
de vrijstelling van de langstlevende te
maken en die bedraagt € 600.000. Dus
in heel veel gevallen betaal je geen
erfbelasting meer als de eerste ouder
overlijdt.”
Dan kan de langstlevende vervolgens
ook vrolijk alles opmaken. “Neem in
het testament een tweetrapsmaking op,
wat betekent dat je de echtgenoot tot
erfgenaam benoemt (de eerste trap) en
daarbij bepaalt dat als de langstlevende
overlijdt het restant terug gaat naar de
kinderen (de tweede trap)”, aldus Van
Ravesteyn.

Voordeel
Bijkomend voordeel voor de kinderen
is, dat je daarmee voorkomt dat de
langstlevende in het bejaardenhuis
een oude jeugdliefde vindt en die tot
erfgenaam benoemt, vertelt hij. “Dat
kan dan niet, want je hebt al bepaald
dat dit deel naar je kinderen gaat.”
Het voorgaande wil volgens hem niet
zeggen dat de tweetrapsmaking altijd
voordeliger is. Soms kan het nuttig
zijn al een deel van het vermogen bij
overlijden naar de kinderen te laten
gaan of schuldig te blijven, zodat de
langstlevende daarover met de rente
een schuld opbouwt, waardoor de
nalatenschap van de langstlevende
vermindert en uiteindelijk minder
successierecht wordt betaald als het
vermogen niet verandert. Hij rekent
voor dat het omslagpunt ligt bij een
vermogen van circa € 200.000. Leg

een notaris voor in welke gevallen dit
interessant kan zijn. Met een testament
kan het voorts handig zijn te bepalen
dat de erfenis van de kinderen niet valt
in de gemeenschap van goederen die
zij door huwelijk of samenwonen zijn
aangegaan waardoor bij echtscheiding de helft van de erfenis met de
vertrekkende partner meegaat. In een
volgende rubriek komen wij daarop
wat uitgebreider terug. Overigens
hoeven de kosten voor het opstellen
van een langstlevende testament niet
hoog te zijn. Vraag bij meerdere
notarissen offertes aan, want ze mogen
niet allemaal meer hetzelfde tarief
rekenen. Het tarief voor twee langstlevende testamenten inclusief btw en
kosten van het centraal testamentenregister is er al vanaf circa € 250. Bij
het maken van slechts één testament is
dat vanaf circa € 205.

Week van het Testament
Van 19 tot 24 april wordt de week van het testament gehouden. De deelnemende notarissen geven bij het laten opmaken van
een testament 150 euro korting indien daarin wordt opgenomen dat minimaal € 2500 wordt nagelaten aan een van de vijftig
goede doelen die meedoen aan de campagne.
De korting geldt tot 24 april. Kijk voor meer informatie en voor de deelnemende notarissen in uw woongebied op
www.nalaten.nl of in de advertenties van notarissen elders in deze krant.
De meeste goede doelen zijn vrijgesteld van betaling van successierechten. Zij zijn in toenemende mate voor de ﬁnanciering
van hun activiteiten afhankelijk van inkomsten uit nalatenschappen.

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’.
Erf- en schenkingsrecht
Aansprakelijkheid voor
kinderen bij schulden
Zijn kinderen na het overlijden van
de laatste ouder altijd verantwoordelijk voor eventueel achtergelaten
schulden?
Nee. Ze zijn pas aansprakelijk voor
nagelaten schulden van de overledene indien zij de nalatenschap
accepteren. Om te voorkomen dat zij
opdraaien voor de schulden moeten
zij de nalatenschap ‘beneﬁciair’ (met
beschrijving van de te erven boedel)
accepteren. Als duidelijk is dat er
alleen maar schulden over blijven,
kunnen ze de nalatenschap afwijzen.
Dat laatste heeft wel een aantal

consequenties voor de kinderen. Ze
mogen dan ook niks aan de boedel
onttrekken, want alles van waarde is
in eerste instantie bestemd voor de
schuldeisers. Bovendien geeft het
nogal procedurele verplichtingen.
Verwerping van een erfenis of het
beneﬁciair aanvaarden vindt plaats
door een verklaring af te geven op
de grifﬁe van de rechtbank in het
arrondissement waarin de overledene
het laatst woonde. Dat kost ruim 100
euro.
Erfgenamen van zwaar
gehandicapte zoon
Ik ben voor de tweede keer getrouwd.
Uit mijn eerste huwelijk heb ik drie
kinderen van wie één geestelijk
gehandicapt is en niet thuis woont.

Mijn tweede vrouw heeft vier kinderen uit een eerder huwelijk. Als mijn
geestelijk gehandicapte zoon van 50
jaar - met een verstand van iemand
van twee jaar - overlijdt, wie erft dan
zijn geld?
Indien er sprake is van het wettelijk
erfrecht, dan zijn na het overlijden
van uw geestelijk gehandicapte kind
de ouders én (eigen) broers en zussen
de erfgenamen. In de door u geschetste situatie dus u, uw ex-vrouw
en de drie kinderen van u en uw exvrouw samen. Voor ouders geldt wel
een speciale regeling. Als het erfdeel
van een ouder minder zou bedragen
dan een kwart, wordt dat erfdeel eerst
aangevuld tot dat bedrag. Dus in uw
geval krijgen u en uw ex-vrouw elk

een kwart van de nalatenschap van
het geestelijk gehandicapte kind en
zijn (bloedverwante) drie broers en
zussen elk een 1/6.
Zussen houden broer
buiten nalatenschap
Ik heb al jaren geen contact meer
met mijn directe familie, ouders
en zussen. Mijn vader is verleden
jaar overleden. Mijn moeder is
zwaar ziek. Als mijn moeder komt te
overlijden, zullen mijn zussen van
alles regelen. Hebben ze dan ook
nog een handtekening nodig van mij
voor allerlei zaken? Of kunnen zij mij
daarvan buiten sluiten? Heb ik als
zoon ook nog rechten en plichten?
Na overlijden van uw moeder bent u

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
in principe erfgenaam. Een notaris
zal hoe dan ook met u contact zoeken
of u een nalatenschap wilt aanvaarden (misschien beneﬁciair) of
verwerpen. Indien uw zussen alles
zelf regelen, zullen ze u tóch op de
hoogte moeten stellen. Ze kunnen
u dus niet buitensluiten. Doen ze
dat wel en u weet dat uw moeder
is overleden, dan moet u ze daarop
aanspreken (of misschien een jurist
inschakelen als het de moeite loont).
Als zij het onderling regelen en zij
willen u er niet bij betrekken en u
wil er ook niet bij betrokken worden,
houdt natuurlijk alles op. Later kunt
u daarop alleen via ingewikkelde
juridische procedures terugkomen.
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BLONK

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

BEDRIJFSPANDEN

gaan wonen.
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner
Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning
de staat van oplevering
 Woning en/of het bedrijfspand wordt in
ing/familie/makelaar
ticht
gebracht naar de eisen van de wonings
naat/vloerbedekking etc.
lami
s
zoal
l
 Wij verwijderen de gehele restboede

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

ZONDER ZORGEN VER

HUIZEN

Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Gehee
l verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demo
ntage/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele Ben
elux
 Senior
en-verhuizingen
met zorg en aandacht 10
% korting




U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

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

DE WHISKEY SPECIALIST
HOUDT REGELMATIG
PROEVERIJEN

Dienst

Werk

Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

Wilt u een gratis deskundig advies?
▪ Inbraakpreventie ▪ Klussendienst
▪ Tuinonderhoud
▪ Catering
▪ Schoonmaak
▪ Huishoudelijke Dienst
Een adviseur komt bij u langs!
SDW - Roer 28 - 3068 LE Rotterdam
tel. 010-4564022 - www.sdw-rotterdam.nl

het einde van
onmogelijke uitvaartwensen.
Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

Dinsdag 20 april

Whiskyproeverij
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.

David Stirk komt hiervoor speciaal over vanuit Schotland
om u te vertellen over een
aantal speciale bottelingen
Deze avond is Engelstalig

Entreeprijs

€ 15,00 p.p

Maandag 17 mei

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

Wijnproeverij van
zomerwijnen
Entreeprijs € 12,50 p.p
De proeverijen plaats vinden in ons
proeflokaal aan de Bermweg 296a
te Capelle a/d IJssel
Het proeflokaal wordt geopend om
19.30 uur en de proeverijen
beginnen om 20.00 uur

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

Cuidado-PGB

PGB zorg en administratie

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL
Bermweg 296A, 2906 LH Capelle a/d IJssel - Schenkel
Hollandsch Diep 1a, 2904 EP Capelle a/d IJssel - De Terp
010-4506907 - www.debodega-vanwijk.nl - info@debodega-vanwijk.nl
DE WHISKY SPECIALIST VAN CAPELLE EN OMSTREKEN

• (her)indicatie
• Advies
• Bemiddeling
• Administratie
• Persoonlijk
• Huisbezoek
IJsseldijk 315 - 2922 BJ Krimpen a/d IJssel
Tel.: 06 – 23 37 68 06 - I: www.cuidado-pgb.nl
E: m.meilof@cuidado-pgb.nl

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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

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

Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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De Euromast
is 50 jaar!
De Euromast bestaat vijftig jaar en dat
is onder meer gevierd met de presentatie van een prachtig boek over
dit nog steeds zo belangrijke Rotterdamse symbool. De Erasmusbrug mag
qua ontwerp dan opzienbarend zijn, de
Euromast is dat na die halve eeuw óók
nog steeds!
Auteur Cees Zevenbergen heeft een vlotte en
boeiende tekst geschreven over wat er de voorbije
vijf decennia is gebeurd met en rond de Euromast,
die zo onverstoorbaar aan de Parkhaven de Rotterdamse lucht in priemt. De titel is : Euromast
50 jaar – 1960>2010. Ook burgemeester Ahmed
Aboutaleb gelóóft inde Euromast. In zijn voorwoord schrijft hij: ‘Ik weet zeker dat over nog
eens 50 jaar de Euromast nog steeds een bepalend
bouwwerk van Rotterdam is’.
In 1958 werd de Euromast ‘geboren’ toen de
NV Rotterdamse Uitkijktoren in Oprichting de
plannen voor de bouw van een spectaculaire toren
bekendmaakte. De grote man achter het idee was
de bekende organisator Jac. Kleiboer. De toren
ging deel uitmaken van de in 1960 in Het Park te
houden tuinbouwtentoonstelling Floriade. De iets
meer dan honderd meter hoge betonnen toren - het
was een ontwerp van de Rotterdamse architect
Hugh Maaskant - werd volgens een nieuw systeem
in korte tijd opgetrokken. Duizenden Rotterdammers hebben in 1959 dit schouwspel bekeken;
vooral het naar de top brengen van het ‘Kraaiennest’ trok veel publiek. Op 25 maart 1960 opende
kroonprinses Beatrix de Euromast. In de resterende negen maanden van dat jaar gingen zo’n
750.000 mensen met de liften omhoog, om van het
geweldige uitzicht op stad en rivier te genieten.
De Euromast werd een enorme toeristische

trekpleister, vooral nadat er tien jaar na de opening
een ‘spacetower’ werd opgezet. De Euromast
werd daardoor met haar 185 meter hoogte nóg
aantrekkelijker. Met een draaiende cabine konden
bezoekers naar de top om nóg verder te kunnen
kijken! En het publiek bleef komen, al waren er
jaren bij dat de toeloop minder was. In de loop der
jaren is het restaurant diverse malen vernieuwd en
aangepast aan de wensen van de veranderende tijd.
Sinds een paar jaar kan er in enkele hotelkamers
hoog in de lucht ook worden geslapen!
Er is in 1998 nog eens een plan geweest de toren
te vervangen door een nieuwe Euromast, die twee
keer zo hoog zou worden. Het plan bleek niet
haalbaar en de Euromast bleef zoals die was. Een
toren met een silhouet dat velen uit hun hoofd kennen en dat in grote delen van de wereld bekend is.
Dat heeft Rotterdam de afgelopen halve eeuw toch
maar gepresteerd!
Het boek is - als cadeau aan de stad - schitterend
geïllustreerd en zeer fraai vormgegeven.
Bram Oosterwijk
Euromast 50 jaar – 1960>2010 is een uitgave van
Coolegem Media in Rotterdam. Het groot formaatboek telt 112 pagina’s en kost € 17,95. Vrienden
van De Oud-Rotterdammer betalen slechts € 15,95
(zie de bon in deze krant).

De Euromast als
carnavalskraker
De Euromast bestaat een halve eeuw. Dat kan niemand ontgaan zijn in de enorme
stroom van aandacht die de verjaardag kreeg in kranten, via de radio en op televisie.
De verdwenen Hoogvlietse carnavalsvereniging Oedevliet gold in de jaren zeventig als best aangeklede carnavalsgroep van Nederland en dat was aanleiding voor
omroepen als Tros en Veronica Oedevliet te vragen als decor bij luchtige muziekprogramma’s.
Dat begon in 1976, toen Oedevliet achtergrondkoor was voor Jan Blaaser en zijn carnavalslied ‘Ik
heb geen boter op m’n hoofd, maar margarine, ik
mag van Ome Joop niet al teveel verdienen’. Aad
Klaris (Lodewijck van Avezaath, bekend van ‘Verrek, zeg kerel, ben jij dat…’) nam het in productie
en zo kwamen Prins Cornelius, Prinses Nel en de
Raad van Elf van Oedevliet op de hoes van het
singeltje terecht.
Prins Cornelius was in het dagelijks leven Nelis
van Veelen, directeur van een verpakkingskistenfabriek aan de Waalhaven. Hij stond aan weerskanten van de Maastunnel nogal eens in de ﬁle
en ergerde zich daar behoorlijk aan. Tijdens het
wachten ontstond het idee voor een carnavalskraker. Dat werd ‘Als de Euromast in de tunnel past,
dan weet je het zeker al, het is weer carnaval’.
Nelis van Veelen klampte op een muziekbeurs in

Hilversum muziekproducent Chiel Montagne (Bert
van Rheenen) aan en die liet Oedevliet met een
nagemaakte Euromast naar Baarn komen om het in
zijn studio op de plaat te zetten. Zeven optredens
op televisie waren het gevolg in programma’s als
‘Op Volle Toeren’, ‘Veronica Special’ en de ‘Nacht
van het Hart’ in een uitverkocht Ahoy.
De directies van Euromast, Spido en VVV
sponsorden elk duizend gulden en daarvan werd
een praalwagen opgebouwd met een Spidoboot
als Euromast, die in diverse carnavalsoptochten
meereed. Rotterdam op zijn breedst in de promotie
en ook goed voor het plaatje, want daar werden
er door Ariola van Chiel Montagne in Rotterdam
alleen al zeventienduizend van verkocht.
Rein Wolters

Uit het rijke Rotterdamse sportleven
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 23 maart 2010
Deze sportman – gefotografeerd in november 1965 - verbleef slechts enkele jaren in Rotterdam, maar in die tijd heeft hij sterk zijn stempel gedrukt op zijn club. Niet
velen hebben hem meer herkend, maar bij het lezen van zijn naam zal vrijwel iedereen denken ‘O, ja die’. Robert Diederik heeft geen moeite met de foto en legt tevens
een aardig verband met het heden: “Ik herken Ole Madsen, de sympathieke, sportieve en beweeglijke spits van Sparta midden jaren 60. Een type spits die het huidige
Feyenoord zeer goed zou kunnen gebruiken.” Ed Straatman uit Ridderkerk weet veel over Sparta’s voormalige trots: “De sportman op de raadfoto is Ole Madsen, die
in 1965 door Sparta naar Rotterdam gehaald is. Indertijd Deens international en de eerste Deense speler in de Nederlandse competitie. Hij kwam van HIK (Kopenhagen), en speelde drie seizoenen voor Sparta. Men kan gerust stellen dat Sparta in die tijd heel wat meer voorstelde dan tegenwoordig. Volgens Spartasupporters was
hij één van de allerbeste spitsen die ze ooit op het Kasteel gehad hebben. In zijn eerste competitiewedstrijd voor Sparta (uit bij Willem II) scoorde hij direct al drie
doelpunten. De grote held werd Madsen door in 1966 met Sparta in de bekerﬁnale tegen ADO het enige en winnende doelpunt te maken. Dit nadat hij met een hoofdwond op een brancard van het veld
gedragen was en daarna weer met een grote tulband om zijn hoofd terug in het veld was gekomen. Als Deens international scoorde hij 42 goals in 51 wedstrijden. In de in 1965 gespeelde interland tegen
Zweden maakte hij een heel bijzonder doelpunt. Met zijn rug naar de keeper hakte Madsen de bal in het doel. (Wie laatstgenoemde actie met eigen ogen wil zien, kan het ﬁlmpje op You Tube bekijken).
Het aantrekken van Ole Madsen was een succes voor de scouting van Sparta. In de periode 1965-1968 scoorde Madsen 39 maal (97
wedstrijden). Superscout Hans Sonneveld meent in zijn boek ‘De jacht op talent’ dat het aantal doelpunten hoger had kunnen uitvallen als
Madsen nog beter was aangespeeld. Volgens hem lukte Charley Bosveld dat niet zo best, doordat hij te veel draaide en kapte. “Ik ondernam daarom pogingen de toenmalige Volendamse linksbuiten Gerrie Mühren aan te trekken”, aldus Sonneveld. De penningmeester vond
echter dat Bosveld eerst verkocht moest zijn. Mühren ging vervolgens naar Ajax. Sparta nam in 1968 node afscheid van Madsen. De club
gaf zelfs een geschrift uit onder de titel ‘Herinneringen aan Ole Madsen’s drie jaren bij Sparta in Holland’.
Ole Madsen overleed in 2006 op 71-jarige leeftijd.
Nieuwe foto
Een elftalfoto uit 1970. Het is misschien geen gemakkelijke opgave, hoewel er bij dit elftal één zeer herkenbare speler is.
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Frans de Woningontruimer
g
Is er voor U om de betreffende woning geheel
heel
bezemschoon op te leveren volgens de eisen
sen
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
rder.
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Venrooy Tandtechniek

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • frans@dewoningontruimer.nl • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

KUNSTGEBITTEN
l
l
l

Reparaties klaar terwijl u wacht
Persoonlijke aandacht en service
klikgebit-specialisten

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

ZEKER NU
DE MITSUBISHI COLT EDITIONS!
De zekerheid van een schoon A-label • De zekerheid van 3 jaar garantie
EDITION ONE VANAF € 11.299,-*

EDITION TWO VANAF € 13.199,-*

Standaard uitgerust met:

Belangrijkste meeruitrusting t.o.v. Edition One:

• 1.1 ClearTec 55 kW (75 pk) benzinemotor met
gecombineerd brandstofverbruik van 4,9 l/100 km
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
• Airbag bestuurder en passagier
• Radio/cd-/mp3-speler met
aux-ingang
• In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel
PAKKETVOOR
• Airco met gekoeld dashboardkastje
DEEL

• 1.3 ClearTec 70 kW (95 pk) benzinemotor** met
gecombineerd brandstofverbruik van 5 l/100 km
• Cruisecontrol en audiobediening op
lederen stuurwiel
• Licht- en regensensor
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• 15’’ lichtmetalen velgen
• Mistlampen vóór
• Zij-airbags

€ 1.200,-

Uitgeverij en Antiquariaat Voet nodigt u uit voor een unieke boekverkoping
Uit de jarenlang opgebouwde eigen collectie worden vele honderden antiquarische
titels, die iets met Rotterdam hebben,
tegen zeer aantrekkelijke prijzen verkocht.
Het betreft de collectie die in meer dan 30 jaar
is opgebouwd door aankopen op veilingen
en beurzen en het overnemen van gespecialiseerde Rotterdam-verzamelingen.
Tevens wordt de complete serie Rotterdamse
jaarboekjes aangeboden.
In totaal worden er wel meer dan 1500 verschillende titels aangeboden.

€ 2.500,-

PAKKETVOOR
DEEL

maken in naastgelegen museum De Dubbelde
Palmboom de fototentoonstelling van de Rotterdamse fotograaf Henk Hartog (1939-2002)
gratis bezoeken. Uitgeverij Voet heeft afgelopen
november een boek van deze in 2002 overleden stadsfotograaf uitgegeven en de foto’s
voor deze bijzondere expositie beschikbaar
gesteld.

Daarnaast zijn natuurlijk ook de door de uitgeverij zelf uitgegeven Rotterdam-boeken alsmede foto’s en prentbriefkaarten te verkrijgen.
Tegelijkertijd kunt u van de gelegenheid gebruik

De boekverkoping vindt plaats op
vrijdag 16 april 2010
zaterdag en zondag
17 en 18 april 2010

13:00 – 17:30 u.
12:00 – 17:00 u.

in onze winkel aan de Voorhaven 16, ( links
naast museum De Dubbelde Palmboom)

voor nadere informatie: email arnoudvoet@online.nl

MITSUBISHI COLT EDITION TWO, 5-DEURS UITVOERING

FIVAN AUTO CAPELLE B.V.

Molenbaan 1,
2908 LL CAPELLE AAN DEN IJSSEL,
Tel. 010 - 289 36 36 www.fivan-auto.nl

Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l/100 km
CO2-uitstoot:
115 tot 119 g/km

tel. 010-2847362 of in het antiquariaat 010 2763852
www.uitgeverijvoet.nl

www.fotovanrotterdam.nl

VANAF A-LABEL

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspeciﬁcaties. De Mitsubishi Colt wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen
voorbehouden. * Prijs is gebaseerd op de tevens verkrijgbare 3-deurs uitvoering. ** Tegen meerprijs ook verkrijgbaar met 1.3 Allshift-automaat.

Wij spuiten een compleet

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

met een persoonlijke stijl

V I E R B A N N E N S T R A AT 1 - N I E U W E R K E R K
TELEFOON (0111) 641798

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

leren bankstel 3+2 zits
of ‘n Lederen hoekbank
voor

€ 750,--

Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer !
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.

Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijzen zijn voor een standaard verf behandeling.
Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie uitvoeren.
Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.
Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaald u géén transportkosten
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Operatie Manna
Donderdag 29 april wordt voor de laatste
maal “Operatie Manna” gevierd met de
bemanning van de Lancasters. Er zijn
nog vijf bemanningsleden in leven of in
staat de reis naar Nederland te maken.
Hierbij zal op verzoek het Bomber Command aansluiten. Ook daarvan zijn nog
vijf overlevenden. Voor de plechtigheid
zijn de ambassadeurs van de betrokken landen uitgenodigd alsmede de
burgemeesters van de droppingplaatsen
in 1945. Het is de bedoeling dat Robin
Gibb van de BeeGees het startsein geeft
voor de realisatie van een monument in
Londen voor het Bomber Command.
De 48e doedelzakband speelt, net als
in 2007, Amazing Grace, terwijl er een
oude Beech 18 laag zal overvliegen.
Voorlopig progamma
29 en 30 april 2010
29 April
9.30 uur Ophalen met busjes
in Wassenaar
10.30 uur Ontvangst Oorlogs- en
Verzetmuseum
12.00 uur Uitgebreide lunch bij
Van der Valk
13.30 uur Vertrek naar monument
14.00 uur Aankomst monument;
kranslegging
15.00 uur Einde plechtigheid
15.15 uur Vertrek Restaurant
De Bergse Plas in het
Lage Bergse Bos
17.00 uur Vertrek met busjes naar
Wassenaar
30 April Koninginnedag
9.30 uur Ophalen met busjes in
Wasssenaar
10.30 uur Ontvangst stadhuis
13.00 uur Lunch (nog bepalen waar)
14.00 uur Ontvangst Spido voor
havenrondvaart, welkomstwoord de heer Ferwerda
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Hudighuis en hongerwinter
Op mijn oproep om ervaringen met het Hudighuis ontving ik twintig reacties. Daaruit maakte ik op dat vooral de meisjes destijds veel moeite hadden met het drinken
van gekookte melk en andere producten waarbij velvorming ontstaat. In die tijd
hadden wij nog nooit gehoord van melkintolerantie. De minste last daarvan hadden
de kinderen die tijdens de oorlog gebruik mochten maken van het herstellingsoord
Hudighuis in Driebergen. Zij aten en dronken praktisch alles.
Ook de strengheid en de discipline
ervoer niet iedereen als prettig. ‘s
Morgens stond men om Zeven uur op
en werd in pyjama ochtendgymnastiek
gedaan, bij regen binnen.
Daarna wassen, tandenpoetsen, aankleden en dan twee aan twee in een rij
naar de eetzaal. Na het ontbijt moesten
wij ons bed opmaken, die werden gecontroleerd. Wanneer het niet regende,
gingen wij wandelen en spelen in
het bos. Na het spelen terug naar het
Hudighuis, handen wassen en aan tafel
voor de warme maaltijd.
Daarna verplicht een uurtje rusten, je
bed weer opmaken en de beker gekookte melk opdrinken. Veel kinderen
hebben daar een (bijna) traumatische
ervaring van overgehouden. De rest
van de middag mochten wij binnen of
buiten spelen, “binnen de omheining”
gaan lezen en eenmaal per week een
brief schrijven naar huis; met potlood,
zodat de leiding eventuele negatieve
berichtgeving kon uitstuffen.
‘s Avonds aten wij brood en om Zeven
uur ging je naar bed. Je moest allemaal
dezelfde kant uit liggen, zodat je niemand in het gezicht kon kijken. Midden
in de nacht werden wij allemaal gewekt
en moest je verplicht naar het toilet,
om bedplassen te voorkomen. Wanneer
je toch in je bed had geplast, moest je
naakt op een houten bed zonder matras
en dekens in een ander kamertje gaan
liggen. Bij nagelbijtende kinderen
werden de vingertjes met pleisters
afgeplakt, die enige dagen moesten

blijven zitten.
Bijna alle kinderen gingen
na zes weken
terug naar huis.

- Met de bus op reis -

Gastles
Aan de hand
van de reacties
heb ik een gastles verzorgd voor
de leerlingen van
groep acht in
Driebergen. Zij hadden geen idee waar het Hudighuis
stond. Nu wordt het huis bewoond
door het blindeninstituut Bartemeus
en het heet De Wingerd.
Tijdens de gastlessen heb ik ook veel
verteld over de oorlogsjaren; wat we
in die tijd hebben
beleefd en hoe we
die moeilijke jaren
zijn doorgekomen.
De kinderen beseffen
absoluut niet wat
een oorlog inhoudt
en daarom vond ik
het een voorrecht
daarover te mogen
vertellen.
Dat er te weinig eten
was en we knollen, suikerbieten,
spruitenstronken en bloembollen aten
en andere vieze dingen om de honger
te verdrijven, zelfs huisdieren. Dat
sommigen hongeroedeem hadden en je

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (57)

- Het hudighuis -

- De slaapzaal -

- Samen eten -

alleen eten kon kopen als je bonkaarten had, dus zonder bonkaarten geen
eten. En hoe de geallieerden kort voor
de bevrijding voedselpakketten uit de
vliegtuigen gooiden.
Die laagvliegende toestellen noemden

wij vliegende kruideniers, maar
niemand van de kinderen wist wat een
kruidenier was. Eén dacht dat het ’t
Kruidvat was, maar dat Albert Heijn
een kruidenier was, wist niemand.
Tijden veranderen.
Ik heb maar niet verteld
dat wij na het bombardement in Rotterdam in
bomtrechters en ondergelopen kelders vlotje
gingen varen. Na de
oorlog gingen wij, als
het niet had geregend,
peukjes zoeken langs
de stoeprand. Als mijn
vriendje en ik genoeg
peuken hadden,
draaiden wij daar nieuwe
sigaretten van en rookten die zelf op of
we verkochten ze.
Het is mij opgevallen dat jongeren het
erg waarderen als ouderen vertellen over vroeger. Dus wanneer een
schoolhoofd u vraagt een spreekbeurt
te houden op school, schroom dan
niet. Het is een verrijking en een
goede ervaring de jeugd zo voor te
lichten.
Henk van Putten
Park Seminarie 83
3971 SG Driebergen
sandvanput@casema.nl

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002.
Henk was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet
in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, het eerste van drie boeken 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. Van zijn
werk is tot en met 31 mei 2010 in Galerie Dubbelde Palmboom een gratis toegankelijke expositie ingericht.

Parkkade
De Coolsingel is wereldwijd bekend. De Parkkade minder, maar is door de jaren heen een
brokje Rotterdamse allure geworden in veel
culturen. In de eerste plaats is dit stuk kade
tussen de Nieuwe Maas en park De Heuvel
een aanmeerplek voor bijzondere zeeschepen
die komen bunkeren, van bemanning wisselen of voor het laten uitvoeren van kleine
reparaties. De Parkkade is nog steeds een plek
waar oorlogsbodems van Nederland en van
bevriende naties aanmeren voor een vlootschouw of bezichtiging. Bij de Wereldhavendagen vervult dit bijzondere stukje Rotterdam
altijd een belangrijke functie, al is het gebied
dan meestal minder toegankelijk voor het grote
publiek. Ook bij andere grote evenementen is
de Parkkade doorgaans betrokken en het was
geruime tijd de plek voor de jaarkermis rond
Koninginne- en Bevrijdingsdag. Chauffeurs
van touringcars nemen de Parkkade graag

op in hun rondrit door Rotterdam, omdat de
havenstad zich daar op zijn breedst etaleert.
Ooit reed ook een tram over de Parkkade, die
overigens nimmer werkelijk de functie van
wandelboulevard kreeg. De zitbanken aan
de voet van de parkheuvel verslijten niet van
rustende mensen, maar eerder door invloeden
van de wisselende jaargetijden. Bijna twintig
jaar was de Parkkade onderdeel van de route
van het jaarlijkse Bloemencorso, dat kort na
de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de
wederopbouw van Rotterdam werd ingesteld.
Mr. W.A.C. van Dam (1881-1965) was er
de geestelijk vader en organisator van. Hij
stond bekend als ‘de beste advocaat onder de
schippers en als de beste schipper onder de
advocaten’. Het laatste bloemencorso (foto)
was op 18 augustus 1963. De praalwagens
herinnerden toen aan de aanleg van de Nieuwe
Waterweg, één eeuw eerder.
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pelikaan reizen

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

Bereidt u voor
op het voorjaar

2010!

Nieuwe collectie is binnen en
is mooier dan ooit!

COMPUTE

R STUK!!

Van maat 36 t/m 52

AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens

BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H

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

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

MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

AUTOSCHADE

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

BON
Ik ontvang van u het boek:

Euromast 50 jaar

Deel 1 Cafés in Rotterdam
1900-1980 en betaal € 39,50

1960>2010 is een uitgave van Coolegem Media in
Rotterdam. Dit telt 112 pagina’s en kost € 17,95

(incl. verzendkosten)
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 35,00 (incl. verzendkosten)

Vrienden van De OudRotterdammer betalen slechts

€ 15,95

U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De
Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a.d. IJssel of door het invullen
van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling,
het boek toestuurt.

Deel 2 Cafés in Rotterdam 1980-2000

en betaal € 49,50 (incl. verzendkosten)
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 45,00 (incl. verzendkosten)

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 15,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 17,95

Naam en voorletters:
Straat:

Naam en voorletters:

Postcode en plaats:

Straat:

Tel:

Postcode en plaats:

Email:

Tel:

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

Email:
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

g.nl

De Kraak
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zoa
boedel
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Boven de Eur 50,besteding ook nog he
t boekje
Me Komme uit Rotterda
m.

Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee
Tel.: 0111 - 41 44 25
www.dekraakzierikzee
.nl

Voor info:

-1 8 1 2 4 2 482812
010-414 118b6- 304343NTofRo0tte6rda
m - Kvk nr. 2433

Linker Rottekade
truiming.nl
email: info@huis-on

JA,

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

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.
(Het bedrag wordt in juni afgeschreven)
Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

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

Vri
V
r enden van
D
Dee Oud-Rotterdammer ont

vangen:

10% korting op alle materialen

Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl
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Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tongfilet, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.

Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.
Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

IJsselmonde

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

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

Heeft u al een opvolger?
Themadag Bedrijfsoverdracht
26 april 2010
Informatie over:
waardebepaling – fiscale aspecten – overdrachtsproces

Een bedrijf overdragen gaat niet van de ene op de andere dag. Daarom is het belangrijk u goed te
oriënteren, zodat u straks tijdig een geschikte opvolger hebt en een goede prijs voor uw bedrijf
krijgt. Op de gratis Themadag Bedrijfsoverdracht krijgt u onder meer een stappenplan aangereikt
voor een bedrijfsoverdracht. Verder is er aandacht voor de (fiscale) mogelijkheden van de nieuwe
Successiewet, de waarderingsmethoden voor de bv, eenmanszaak of vof en de mogelijkheden van
een managementbuy-out. Ook zijn er diverse casussen zoals over zzp’ers die met pensioen willen.
Tijdens en na het dinerbuffet kunt u netwerken.
Schrijf u meteen in want het maximum aantal deelnemers voor deze dag is 350!
Meld u aan op www.kvk.nl/bedrijfsoverdracht

de kuip
rotterdam

15.30-21.00 uur
www.kvk.nl

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

De Laantjes op Zuid
Volgens mijn moeder ben ik geboren in
de Laantjes op Zuid, want vanaf mijn
tweede jaar woonden wij in de Strijensestraat. In die tijd woonden hele families
dicht bij elkaar. De dochters zochten
meestal een woning in de buurt van
hun moeders. En zo vonden wij onze
sociale contacten bij tantes, ooms, neven
en nichten in de buurt. Dat waren echt
hechte gemeenschappen.
Terug naar De Laantjes. Het was daar
veelal armoe, in zeer kleine woonruimten. Pluspunt was het stukje tuin achter
de huisjes, waarop noodgedwongen aardappeltjes en groenten werden verbouwd,
want geld was er nauwelijks.
Mijn tante woonde daar. Zij was een hartelijke vrouw en ik kwam graag bij haar
thuis. Ook toen ik, na mijn schooltijd,
ging varen. Ze heeft nooit geweten dat ik
eens vijf sloffen (= 50 pakjes) sigaretten
had gesmokkeld, maar aan boord had
gelaten. Twee dagen later wilde ik ze ophalen, maar bij het van boord gaan met
mijn contrabande viel een slof sigaretten
uit mijn jas. De portier van de werf had
het gezien en ik zag hem naar de telefoon
grijpen. Ik reed schijnbaar rustig weg op
mijn brommertje, maar toen ik even later
omkeek, zag ik een douanewagentje dat
mij achtervolgde. Ik zweette peentjes,
want een boete was indertijd tien cent
per sigaret en ik verdiende vijftig gulden
per maand. Na enkele omwegen door
Zuid, reed hij nog steeds achter mij.
Ik kwam toen in Het Laantje van mijn
tante. Brutaal liep ik door het steegje
naast haar huisje en via de achtertuin kon
ik aan mijn achtervolger ontkomen.
Ik ben dat nooit vergeten.
Bios
Ook Colosseum zit nog steeds in mijn
hart. Ik heb nooit begrepen waarom onze
bios weg moest. Na de oorlog stonden
wij urenlang in de rij voor bioscoopkaartjes voor anderen. Wij kregen dan
een kwartje als beloning. Met mijn
negen jaren was ik al razend verliefd op
die mooie vrouw die aan de ingang de
kaartjes controleerde. Ik wist niet hoe
vaak ik langs moest lopen om haar te
kunnen zien. Toch niet normaal voor een
knulletje van tien? Of wel?
Langs Colosseum reed het stoomtrammetje, waarmee een ernstig ongeluk
gebeurde. Het was zeer koud en een
personeelslid had in een bijwagen een
kachel aangestoken. Door het schudden
van die wagen is dat kacheltje omgevallen en de man levend verbrand.
Later, toen ik ook naar de bioscoop
mocht, trof me altijd weer dat prachtige
witte orgel, dat zomaar uit de vloer van
het podium verrees. Enthousiast zong
het publiek mee op een tekst die op het
ﬁlmscherm werd afgebeeld.
Lang nadat Colosseum was gesloten heb
ik nog gezocht naar dat orgel. Tenslotte
vond ik het, in een wijkgebouw in Pendrecht. Van de beheerder zou ik er eens
op mogen spelen, maar dat is er nog niet
van gekomen.
A. van Driel
Provenierssingel 89a
3033EJ Rotterdam

Dinsdag 6 april 2010

pagina 15

Nationaal Sleepvaart Museum
toont uitbrengen van schepen
Een bijzondere nautische
bedrijfstak van Hollands
Glorie staat vijf maanden
in de schijnwerper van het
Nationaal Sleepvaart Museum
in Maassluis. Het is de eerste
keer in de ruim dertigjarige
geschiedenis van het museum
dat een expositie gewijd is
aan een ander onderwerp uit
de sleepvaart dan offshore
of zwaar transport. ‘In vertrouwde handen’ gaat over
het ‘uitbrengen’ van schepen.
Uitbrengen; een nautische
term voor een bemanning die
het transport verzorgt van op
eigen kracht zeegaande vaartuigen naar iedere gewenste
bestemming ter wereld.
De oorsprong en oprichting van
uitbrengrederij Redwijs komt van
Johannes F. Wijsmuller, een van de
aartsvaders van de sleepbedrijfstak. In
1906 begon hij met het uitbrengen van
een kleine sleepboot naar ZuidAmerika. Het ging verder met een lichtschip naar Suriname, een zeilschip naar
Kopenhagen en een bebakeningsvaartuig naar Nederlandsch-Indië.
Het zijn slechts enkele van vele
voorbeelden, waarop de historie
stoelt. Wijsmuller liet vervolgens
voor eigen risico sleepboten op
Nederlandse werven bouwen, die
hij exploiteerde tot er een geschikte
koper kwam. Het vaartuig werd
daarna uitgebracht naar de haven
van de koper. Zodoende kwam de
uitbrengrederij tot bloei en werd een
basis gelegd voor een sleepvaartonderneming die tot de belangrijkste in
Europa zou gaan behoren.
Helaas overleed de ondernemende
Johannes Wijsmuller in 1923 op
46-jarige leeftijd. Hij liet een vrouw,
vijf jonge zonen - de oudste was twaalf
jaar - en één dochter achter, die nog
niet in staat waren zijn bedrijf te leiden.
De toen heersende economische crisis
maakte de situatie extra problematisch
met als resultaat dat geleidelijk, op een
paar eenheden na, de hele vloot slepers

- Vier van de vijf broers Wijsmuller in 1963. Vlnr. Bart,
Bram, John en Arthur Wijsmuller -

moest worden verkocht en er geen schip
meer werd uitgebracht.
Redwijs
Pas in 1939 waren enkele van zijn zonen voldoende opgeleid en oud genoeg
om in de voetsporen van hun vader te
treden. Nadat één schip, de zuiger ‘Sandon I’, naar Bangkok was uitgebracht,

- De hopperzuiger
‘Sa
werd in 1939, met als ndon I’ , gebouwd bij de werf Gusto te
Bangkok overgevare kapitein Johannes Wijsmuller jr., in 65 Schiedam,
n.
broers Wijsmuller we Het was het eerste schip dat onder de dagen naar
rd uitgebracht. Foto’s
vla
Nationaal Sleepvaart g van de
Museum
Maassluis -

ningen om in
Nederland gebouwde schepen naar
hun buitenlandse
opdrachtgevers
te brengen. Niet
uit- alleen vrachtnnet’ werd in 1954
epboot ‘Edgar Bo rdijk. Toentertijd met schepen, tankers,
sle
de
uw
bo
ge
jk
- De in Kinderdi
ezkanaal. Kinde korte actieradius,
dwijs naar het Su
sloopschepen,
gebracht door Re sleepboot ter wereld met relatief art is te
4500 pk de sterks de naam Antar nog steeds in de va
vissers- en
die onder
baggervaartuigen werden door
Bram, Bart, Toon, John en Arthur
blokkeerde de Tweede Wereldoorlog
Wijsmuller bemand en uitgebracht,
het verder realiseren van de plannen
maar vooral ook sleepboten. Het sleepvan de broers. Na de oorlog richtten zij
vaartmuseum toont in een vrijwel chrogezamenlijk de Rederij Gebr.
nologisch gerangschikte fotogalerij een
Wijsmuller (in de wandeling kortweg
representatieve selectie van die schepen,
Redwijs) met het doel, net als hun vader
waartoe ook passagiersschepen, tankers
deed, schepen uit te brengen. Er bleek
en landingsvaartuigen behoren. In 2002
enorme behoefte aan tijdelijke beman-

werd het Wijsmuller-concern, inclusief
Redwijs, overgenomen door het Deense
Svitzer. Twee jaar later volgde bij de
uitbrengrederij een management buyout. ‘Redwijs’ werd ofﬁcieel ‘Redwise’
en was weer zelfstandig. Sindsdien is de
omzet van de in Bunschoten-Spakenburg gevestigde rederij verdrievoudigd.
Aan de hand van foto’s, scheepsmodellen, documenten en curiosa is de
ontwikkeling van wat ooit begon als
Redwijs tot en met 26 september te zien
in het Nationaal Sleepvaart Museum,
Hoogstraat 1-3 te Maassluis, behalve
maandag dagelijks geopend van 14.00
tot 17.00 uur. Informatie:
www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

Unieke verkoop Rotterdam-boeken
Uitgeverij en antiquariaat Voet houdt 16, 17 en 18 april een bijzonder boekenweekend in hun Delfshavense winkel aan de Voorhaven 16. Tijdens dit weekend zijn meer dan 1500, vaak unieke, Rotterdamse boeken te koop tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
De boeken zijn afkomstig uit de eigen
collectie, die in een tijdsbestek van ruim
dertig jaar is opgebouwd door aankopen
op veilingen en beurzen en overnames
van gespecialiseerde Rotterdam-verzamelingen. Tevens wordt de complete
serie Rotterdamse Jaarboekjes aange-

boden en zijn natuurlijk ook de door de
uitgeverij zelf uitgegeven Rotterdamboeken, talloze foto’s en prentbriefkaarten te koop.
Rond uw bezoek aan deze unieke
verkoop kunt u tevens een blik werpen
op de bijzondere fototentoonstelling

van het werk van Henk Hartog in het
naastgelegen museum De Dubbelde
Palmboom.
De verkoop is op vrijdag 16 april, van
13.00 tot 17.30 uur en zaterdag en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur in de
winkel aan de Voorhaven 16.

Voor nadere informatie: 010-2847362
of 010-2763852; arnoudvoet@online.nl,
www.uitgeverijvoet.nl,
www.fotovanrotterdam.nl
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Leuk en betaalbaar weg met uw
kleinkind(eren)? Kom eens naar
klim en klauterparadijs

“De jungle”!

LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

Arrangementen half pension:
Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:
2 nachten
€ 138,-- p.p.
3 nachten
€ 202,50 p.p
4 nachten
€ 264,-- p.p.
5 nachten
€ 322,50 p.p.

Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer
Geldig in 2010 o.b.v. beschikbaarheid

- 18 moderne kamers met terras
- Kamers voor minder validen
- Sfeervol boerderij-restaurant

www.Landhoteldiever.nl
info@Landhoteldiever.nl T 0521-594114

De leukste binnenspeeltuin van de regio!
Ballenbad, luchtkussens, bouwblokken, glijbaan, enz...
N DEZE
BIJ INLEVERING VA
ADVERTENTIE:

!

VOLWASSENE GRATIS

Parallelweg 4c - 3131 dg - Vlaardingen
Tel: 010 - 23 27 295 - www.dejungle.com
STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Restaurant “Johannahoeve”

Meezinggala van Staal
Iedere 3e zaterdag van de maand* van 18.00 tot 23.00 uur
Spetterende live artiesten in een ongedwongen sfeer in de
mooiste zaal van Rotterdam, Zaal Staal.

Zaterdag 17 april:

25% korting

op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de
à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)
Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 15 april 2010, “één bon per gezelschap”
Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl
Wij zijn gemakkelijk te
bereiken met het openbaar
vervoer, halte Beurs.

Zaal open: 18.00 uur
Aanvangprogramma: 19.00 uur
Groot scala aan bekende
en minder bekende artiesten
Presentatie van Ellis Chicago
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)
Kaarten € 9,00 per stuk inclusief een welkomst drankje
Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via:
info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494
Natuurlijk kunt in Zaal Staal
van een hapje en een drankje genieten
*Met uitzondering van juni, juli en augustus.

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

Dinsdag 6 april 2010

-- Er op uit! Kalender --

Tien jaar Rotterdams Radio Museum
Het Rotterdams Radio Museum bestaat tien jaar en is uitgegroeid naar
een museum met tweeduizend toestellen uit honderd jaar elektronicahistorie op het gebied van Radio-TV-HiFi-Computer en maritieme
elektronica. Zondag 11 april openen we in onze vijf
verbouwde museumzalen een bijzondere tentoonstelling van
Gadgets Toppers en Floppers die ooit op de markt gekomen zijn.
Tijdens de tentoonstelling ziet u honderden Crazy Radio’s,
ingebracht door Wim Meeters die een verzameling Crazy Radio’s heeft
die in de wereld uniek is.
Stichting Rotterdams Radio Museum
Ceintuurbaan 104-111, 3051KA Rotterdam, 010-4618585

April

9

Vakantie
in het prachtige
Sauerland
Vakantie
in het Sauerland

April

Debat: de toekomst van Rotterdam en
presentatie boek Rotterdam vertelt ‘t

April

11

GRATIS TOEGANG
300 stuiverboeken
Met postzegels, blokken, FDC’s en
motief van vele landen
Handelarenstands
Restanten verkoop
postwaarde stukken
VEILING om 14:30
Lokatie:
Wijkgebouw LARENKAMP
Slinge 303
Rotterdam-Zuid

Nadere informatie:
Dhr. W. van Leijden
010 - 476 24 24 of
06 - 22 18 74 04

Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 – 13.30 – 15.00 uur
www.rotterdamvertelt.nl www.bibliotheek.rotterdam.nl

Lentewandeling Midden-Delfland/ Maasland/
Aalkeetbuitenpolder
Pannenkoekboerderij ’t Sonnetje, Kortebuurt 15, Maasland
Start 11.00-15.00 uur - € 1,( voor meer informatie 010-2981010)

Compact Dance 7 Scapino

April

Meezinggala van Staal,
met bekende en minder bekende artiesten

13

17

April

Faulebutter
Faulebutter

Hoogstraat, de Korte Dam, de Lange Haven en de Dam
10.00 - 17.00 uur - Gratis.

April

Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging
VRIJDAG 9 APRIL 2009
11:00 TOT 17:00 UUR

Wijkgebouw Larenkamp, Slinge 303
11.00-17.00 uur – Toegang gratis

Zesde Schiedamse boekenmarkt

10

In de Centrale Bibliotheek is donderdag 8 april, van 9.30 – 12.00 uur, een gameworkshop voor
ouderen en jongeren samen. Tijdens een competitie zullen gemengde teams van ouderen en
jongeren het tegen elkaar opnemen. Behalve een virtuele bowlingbaan zijn er gameconsoles waarop
gespeeld kan worden. Doel van deze workshop is het bevorderen van begrip van ouderen voor
jongeren van nu en andersom. Ouderen zijn vaak wel nieuwsgierig naar ‘Gamen’, maar zullen er
uit zichzelf niet zo snel mee beginnen. Jongeren kunnen hen op deze ochtend een beetje wegwijs
maken. Eigenlijk is ‘even in de wereld stappen van de ander’ het voornaamste doel.
Plaats: Centrale Bibliotheek, Jongerenvloer (1e verdieping)
Datum: donderdag 8 april 2010
Tijd: 9.30-12.00 uur

Postzegelbeurs Rotterdamsche
Philatelistenvereniging

April

10

Gameworkshop ouderen en jongeren

POSTZEGELBEURS
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LCC de Larenkamp, Slinge
20.15 uur – Entree 5,-

Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - Zaal open 18.00
Aanvangprogramma 19 uur tot 23.00 uur - Kaarten € 9,(incl. een welkomstdrankje)
Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via:
info@staalrotterdam.nl of 010-4443494

Voorjaarsmarkt met
Paarden en ponymarkt in Poortugaal
Poortugaal - 10.00 - 16.00 - Gratis

525 m hoogte

525 m hoogte

rustig
gelegen
• •ZeerZeer
rustig
gelegen
Mooi gelegen
wandelpaden
• •Schitterende
gemarkeerde
wandelpaden

dagen
HP
€ 165,p.p.
55
dagen
HP
€ 160,p.p.

-zondag
vrijdag-zondag
tottot
vrijdagHP
€ 34,p.p.
dag
2-persoonskamer
HP
€ 33,p.p.
perper
dag
in in
2-persoonskamer

Appartement
€39,-per
perdag
dag
Appartement
€ 38,-

Landgasthof-Pension
Rademacher
Landgasthof-Pension
Rademacher
Faulebutter
Faulebutter
2 2

57413Finnentrop
Finnentrop
- Faulebutter
57413
- Faulebutter

tel:
00-49-2724-215
Fax:
00-49-2724-8491
tel:
00-49-2724-215
Fax:
00-49-2724-8491
www.landgasthof-rademacher.de
www.landgasthof-rademacher.de
Graag
sturen
u onze
brochure
toe.
Graag
sturen
wijwij
u onze
brochure
toe.

April

700ste Holland Happening

April

Philharmonica geeft voorjaarconcert

April

Compact Dance 7 Scapino

18

25

25
Mei

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

29

Partycentrum Flamingo, Lengweg 150, Hoogvliet – 13.00-17.30
uur – Entree gratis (reserveren Flamingo 010-4163320 of
Kees Hageman 06-22427196)

Clubgebouw van de voetbalvereniging D.V.O. 32 Vlaardingen,
Marathonweg 75,Vlaardingen -14.00 uur - Entree € 5,- Kaarten
reserveren bij voorzitter Willem Clement: 0186-617981

LCC de Hoekstee, Hoek van Holland
14.00 uur - Entree: € 5,00

Uit de schatkamer van de Duitse Romantiek

Het nieuwe symfonieorkest in de regio Rotterdam o.l.v. Jeppe
Moulijn. De volgende composities zullen ten gehore worden
gebracht: Blumine van G.Mahler, Doornroosje van E. Humperdinck, en symfonie nr. 2 van J.Brahms. Rotterdam,Prinsekerk
-20:15 uur - €15 / €12,50 www.symfonieorkestrijnmond.nl

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

www.ovmrotterdam.nl

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

Nieuwe lente, nieuwe liefde ?
Een Hotel maar dan anders !
Een monumentaal en uniek gastvrij familiehotel Uitstekende
keuken, sfeervol restaurant, gezellige tuinen en terrassen
Maart en april speciale voorjaarsarrangementen

4=3!
Vraag vrijblijvend een brochure en/of
kijk op www.deoudebrouwerij.nl

Voor singles van 40 tot 85 jaar.
www.40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015 – 88 94 807
THE MAGIC OF EUROVISION

Hoofdstraat 53, 6281 BB
Mechelen Zuid-Limburg NL

Tel: 043-4551636 www.deoudebrouwerij.nl

Direct uit Engeland, de lied successen van weleer.
Een avond vol MOOIE herinneringen! toen het songfestival nog
HITS voortbracht!
Deze tribute show brengt U 2 uur lang de klassieke EUROVISIE
songfestival hits, die iedereen kent in een nostalgische reis
langs “memory lane”
Herinnert U zich deze nog?
Sandy Shaw Puppet on a string- The Allisons, Dana, ABBA,
The New Seekers, Cliff Richard, Bucks Fizz, Johnnie Logan,
Celine Dion, Teach In, Lulu, The Shadows e.v.a.
Uit de pers:
”superb West End style show”

NIEUWE LUXOR – Rotterdam 29 april
Tel : 010 – 484 33 33, www.luxortheater.nl
Te zien in 24 theaters.
Info : www.jamesdixonproductions.com

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
Heerlijk rustige bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.
Bij vermelding van deze advertentie extra lezerskorting.
Bel 045-5441242 of zie WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

ONTDEK HET
LIMBURGSE HEUVELLAND

ALL- IN

ontbijt
er een
• 2 ke ungalow
in de b etshuur
gﬁ
• 1 da entree
enburg
g
a
d
1
0 Valk
•
ae 200
Therm engrillen
len
s ste
• Grati f 1 uur bow
inclusie egang tot
rg
s to
lkenbu
• Grati d Casino Va oekset
n
d
Holla
n hand
nnen e
• Bedli tenbelasting, ,
s
n
• Toeri nmaakkoste
schoo skosten
g
boekin

vanaf

,
5
11 -

per persoon

2 PERS. WEEKEND /iederMIDWEEK
extra persoon 99,voor info/ brochure:

043 - 459 14 00

WWW.BUNGALOWPARKSCHINOPGEUL.NL
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Uw leeftijd
is uw korting!
✓KRUIS UW

LEEFTIJD AAN
en stuur
de bon op!

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

Speciaal voor Senioren

Warme huiselijkheid in
Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het drie sterrenhotel De Paddestoel in Oisterwijk
betekent een warm ontvangst, comfortabele kamers, een uitstekende
Hollandse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde fiets- en
wandeltochten en leuke uitstapjes in de omgeving.
Het is goed toeven in dit gezellige hotel
waar serviceverlening vanzelfsprekend
is. De huiselijke inrichting van het hotel
en de groene omgeving zorgen ervoor
dat men helemaal tot rust kan komen.
En wie er op uit wil trekken kan terecht
in de prachtige omgeving van het hotel.

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Special
Een vakantie in het  hotel De Paddestoel
voor
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle
Senioren
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen
terrasje, een voortreffelijke keuken,volop recreatie mogelijkheden,
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik
maken van een rollator of rolstoel.

Kijk eens wat u bespaart
op een halfjaar KRO Magazine (t.w.v. € 30,40).

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende
Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor dat men helemaal tot rust kan komen.
En wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeving van
het hotel.

✓ Ja, stuur mij een halfjaar lang KRO Magazine

met leeftijdskorting waarna mijn abonnement
automatisch stopt.

€ 582,00

De prijs voor het week-arrangement bedraagt
(incl. halen en brengen + 3 bustochtjes)
gèèn toeslag voor èèn pers . kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar,
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Uw leeftijd

Uw korting

U betaalt

tot 40

40%

€

40 - 50

50%

€ 15,20

50 - 60

60%

€ 12,16

60 - 70

70%

€ 9,12

80 - 90

90%

€ 3,04

70 - 80

90 +

Dromerige vennen, wandelen over de
heide, fietsen door de bossen, maar
ook gezellig winkelen, lekker eten; het
is gewoon volop genieten in Oisterwijk. Of men nu voor een lang of kort
verblijf naar Oisterwijk komt; men zal
zich er volkomen thuis voelen.

18,24

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl

€ 6,08

80%

Gratis!

100%

Naam:

Voorletter(s):

Adres:

Huisnummer:

M/V

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Geb.datum:

E-mail:
Rekeningnummer:
Handtekening:

Ja, ik word graag gratis lid van de KRO en profiteer zo
van alle speciale ledenacties en kortingen.

OR

✓Ik betaal automatisch.

Steekproefsgewijs zal aan de hand van uw identiteitsbewijs
gecontroleerd worden of de door u opgegeven leeftijd correct is.
Stuur deze bon in een envelop op naar: KRO Magazine, t.a.v. Klant Contact
Centrum, Antwoordnummer 1703, 1200 VB Hilversum (postzegel niet nodig)
of bel 0900 - 777 999 4 (€ 0,20 p/m, ma. t/m vr. 09.00-21.30 uur; za. 10.00-15.00 uur).
Dit aanbod is geldig t/m 15 maart 2010 en geldt alleen
indien u de afgelopen zes maanden geen abonnee van
KRO Magazine bent geweest en geldt alleen bij automatische betaling. Uw gegevens kunnen ook ter beschikking worden gesteld van de achterliggende omroep van
deze gids en speciaal geselecteerde bedrijven (derden).
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat hieronder
aangeven.
Ik maak bezwaar tegen verstrekking van mijn
gegevens aan derden.

Goede spullen voor minder geld. Van meubels tot boeken
en van wasmachines tot kinderspeelgoed. Wij hebben het!
Handig als je iets nodig hebt maar ook leuk om gewoon
even te snuffelen.
Piekfijn, het leukste 2ehands warenhuis, vind je op de volgende
adressen:
• Wolphaertsbocht 246 (Charlois)
• Mariniersweg 255 (Centrum)
• Aluminiumstraat 6 (Prins Alexander)

40% korting 43467/43468
50% korting 43469/43470
60% korting 43471/43472
70% korting 43473/43474
80% korting 43475/43476
90% korting 43477/43478
100% korting 43479/43480

Piekfijn is zes dagen per week geopend:
maandag 13.00 - 17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.15 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

www.piekjn.nu
Het leukste 2ehands warenhuis

0058.10.397 WT Advertentie OR 125x367.indd 1

19-01-10 10:46
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Cabaret Confetti & De Confetti Stars:
Ritsjurken en een stotterende conferencier

Het begon met een eenvoudig huisbezoekje. Eind jaren veertig stond Cor ’t Hart junior voor de deur
bij Henk en Fie Rietveld aan de Ackersdijkstraat in Rotterdam-Noord. Ze kenden elkaar van toneelvereniging Olympiade, nog van voor de oorlog. Cor wist dat Henk en Fie in de oorlog actief waren
geweest in cabaretgezelschap De Marathon dat uit die toneelvereniging was ontstaan, maar dat in
de loop van de Duitse bezettingsjaren was ontbonden. Cor wilde opnieuw een cabaretgroep beginnen. Of Henk en Fie zin hadden om mee te doen. Dat hadden ze. En zo zag rond 1948/1950 Cabaret
Confetti het levenslicht, waar na een jaar of twee de band De Confetti Stars uit voortkwam die tot in
de jaren zestig menig personeelsfeest in Rotterdam en daarbuiten heeft opgeluisterd.
Cabaret Confetti en De Confetti Stars
hebben in de jaren vijftig en begin
zestig naast elkaar bestaan, met deels
dezelfde leden. Het gezelschap bracht
met een man of zeven een programma van acht tot twaalf uur. Sketches,
dansnummers en liedjes; sommige
geschreven door Henk en uitgevoerd
door Henk en Cor als ‘twee jongens
met een gitaar’. Met De Confetti
Stars. Cor was naar verluidt een goed
pianist, zijn vrouw Sjaan – ook aangeduid als: Jany - zong niet onverdienstelijk, Henk kon uit de voeten
met klarinet en saxofoon en dan
waren er in de loop der jaren nog de

saxofonisten Jan Feelders (broer van
Sjaan) en Ab den Haan, bassist Guus
Romijn, klarinettist Rinus Luthart en
drummer Toon Versloot. Perry Cavello en Willy Valjo hebben ook nog
gezongen bij De Confetti Stars.
Bal na
Fie deed maar op bescheiden schaal
mee met de band. “Ik ben geen
zangeres”, zegt ze, 86 inmiddels,
“en ik speelde wel ukelele, maar dat
stelde niet veel voor. Ik kende maar
een paar akkoorden.” In het cabaret
danste Fie en ze had een vaak komische rol in sketches. Bij De Confetti
Stars bleef haar inbreng beperkt tot
hand- en spandiensten.
Het ‘bal na’ duurde vaak tot twee à
drie uur ‘s nachts. Dat was nog wel
eens lastig met het ‘gewone’ werk
van de volgende dag. De meesten
moesten toch weer vroeg op.

Fie: “We hebben wel eens gehad dat
Henk gewoon een nacht doorging. Ja,
daar ben je jong voor.”
Rotterdamse Lloyd
Opdrachtgevers die met Henk
Rietveld (1921-2004) een contract
voor het Confetti-gezelschap
afsloten, stonden nog wel eens
vreemd te kijken. Moest deze
hakkelende, stotterende man hun
avond opluisteren als conferencier?
Ja. Eenmaal op het podium vloeiden
de moppen en volzinnen probleemloos uit zijn mond.
Collega’s uit de haven hebben dat

ook eens tot hun grote verbazing
kunnen constateren. Henk werkte als
ijkmeester bij de Rotterdamse Lloyd.
Hij was een rustige ﬁguur. Geen
gangmaker. Maar op een personeelsfeest zagen zijn collega’s op het podium opeens een heel andere Henk.
Na het uiteenvallen van De Confetti
Stars is grondlegger Cor ’t Hart doorgegaan als muzikant, naast zijn werk
als pianostemmer.
Voor Henk en Fie Rietveld hield het
op. Ze hadden wel eens overwogen
beroeps te worden, maar ze hebben
het niet gedaan. Daar hebben ze
nooit spijt van gekregen. Fie: “Het
was heerlijk, echt enorm gezellig. Ik
denk er met veel plezier aan terug. Er
werd soms op het podium nog harder
gelachen dan in de zaal.” Maar in
Fie’s beleving zijn ze toch precies op
tijd opgehouden. Het werd minder
allemaal.

werkten, is Jaap Valkhoff. Die zorgde
meteen voor een zekere ontregeling.
Fie moest zich voor de dansnummers
bij het cabaret nogal eens omkleden.
Snel van de ene jurk in de andere.
Jurken met lange ritsen.
Terwijl ze op het toneel bezig was
met een dansact zag ze Jaap Valkhoff
in de coulissen heftig gebaren. Hij
deed iets met z’n handen achter z’n
rug. Fie had geen idee waar het over
ging, maar Jaap ging maar door. Toen
Fie klaar was en het podium aﬂiep
vroeg ze wat er nou aan de hand was.
Waarop Jaap droogjes zei: “Je jurk
zat in je hol.” Fie keek achterom en
voelde. Hij had gelijk.

Valkhoff
De grootste beroepsartiest met wie de
leden van het Cabaret Confetti ooit

“Ik zou die man nog zo kunnen uittekenen”
Dat geloof je toch bijna niet. De vorige aflevering van Rotterdams Amusement begon met de beschrijving van een feestavond van Jamin,
eind jaren twintig. Accordeonduo De Cavelli’s op het podium. Gerard de Jong en Nico Oosthoek. De nietsvermoedende ouders van Nico in
de zaal. Pa Oosthoek die bij de aanblik van zijn musicerende zoon verrast opstaat en trots roept: “Dat is m’n zoon!”
Naar aanleiding van deze passage belde mij mevrouw Meertens-Bené uit Leek, Groningen, bijna 98 (!) inmiddels. Ze was erbij. Ze kan het
zich nog goed herinneren. “Ik zie het nog voor me. Ik zou die man zo kunnen uittekenen.” Onvoorstelbaar.
Mevrouw Meertens werkte bij Jamin, vanaf 1927. Ze stond lang aan de rumbonen.
COR ‘T HART
Cor ’t Hart (1924-2000), grondlegger
en leider van het Confetti-gezelschap,
van hierboven, is in 1980 gestopt met
de muziek. Zijn weduwe Sjaan (1925):
“Hij kreeg problemen met het sjouwen
van zijn accordeon en versterker. Dan
liep hij al te zweten voordat hij een
noot had gespeeld.”
Sjaans broer Jan Feelders (1931) is nog
veel eerder gestopt. In 1956 was hij
het bandje The Blue Birds begonnen,
samen met Cor, daarna zaten ze samen
in Confetti, en op het laatst, tot 1965,
speelde Jan bij het Ad Schilperoort
kwintet in De Spil, aan de Dordtsestraatweg. Jan was volgens ingewijdenen een begenadigd saxofonist. Zelf
wil hij zijn muzikaliteit niet ontkennen
maar de bescheidenheid overheerst.
“Het was allemaal puur amateurisme.”
THE SKYMASTERS
Fie Rietveld van het Cabaret Confetti –
meestal aangesproken met ‘Fie’ – heeft

een mooi verhaal over Jan Feelders.
Jan was zo goed dat The Skymasters
belangstelling voor hem hadden. Hij
werd uitgenodigd naar Hilversum te
komen. Jan ging, kreeg daar bladmuziek voor zijn neus en moest bekennen
dat hij daar niks mee kon. Hij kon geen
noten lezen. Mooi verhaal, maar het
klopt niet. Jan is weliswaar ooit benaderd. Ze hadden hem gehoord. Maar
hij is nooit naar Hilversum afgereisd.
Hij had al meteen gezegd dat hij geen
noten las. Hij deed alles op gevoel.
Als hij muzikaal beter onderlegd was
geweest, was hij vast een stuk verder
gekomen.
GERARD JONGSTE
Toch raar om een mailtje te krijgen van
iemand die in jouw beleving al lang
dood is. Laatst kreeg ik een mailtje van
Gerard Jongste. Die naam stond vorige
keer nog hier in Bal Na in het rijtje
vroegere leden van het Trio Versloot.
Allemaal dood. Maar: het mailtje bleek

van de zoon van Gerard Jongste te
komen. Die net zo heet als zijn vader.
Gerard junior was zeer verrast zijn
vader terug te zien in De Oud-Rotterdammer. En hij kon me meteen het
antwoord geven op een vraag waar ik
al een tijd mee zat.
Voordat hij bij het Trio Versloot
speelde, was Gerard senior actief met
het Rotterdamse trio De Crosio’s. De
Crosio’s, die zelfs nog eens een lp
hebben gemaakt. (Zie bijgaande hoes).
Met daarop trouwens een fout, want
het is ofﬁcieel ‘het’ accordeon en niet
‘de’ accordeon.
Maar goed, mijn vraag was: wie zijn
dat precies, die hier vrolijk staan te
wezen voor het schip Seven Seas?
Het antwoord, van links naar rechts:
Gerard Jongste, Henk van der Sluis en
Toon Versloot.
Gerard junior: “Mijn vader deed ook
nog een act over Jan van der Steen
met z’n derde been. Daar hadden de
Crosio’s op bruiloften en partijen veel

al weer een ‘echt’ been is en wat het
kunstbeen.
Een bekende act die garant stond voor
hilariteit.

succes mee.”
Bij die act verschijnt iemand ten tonele
met een kunstbeen als derde been,
gestoken in net zo’n broekspijp als de
twee echte benen. Wanneer ‘Jan Steen’
gaat dansen, raak je als toeschouwer al
gauw het zicht kwijt op wat nou ook

Naar aanleiding van het verhaal over
Nicky Noble (Nico Oosthoek) heb ik
ook nog gesproken met de dochter van
Nico’s broer Wim, die als drummer
actief is geweest. Daarover een andere
keer.

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amusement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling de
dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, voor
zover aanwezig, steeds te horen in de eerste aﬂevering van Archief Rijnmond na het
verschijnen van deze krant.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
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Welkom!

VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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)

De particuliere woonzorgorganisatie
Domus Magnus biedt ouderen de mogelijkheid om in een luxe woonomgeving
persoonlijke zorg en dienstverlening te
ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie
De Magistraat in het hart van Rotterdam.

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl
1988
1988

-

2009
2010

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

Voor informatie, een
rondleiding of een brochure:
Domus Magnus
Telefoon 010 444 35 10
magistraat@domusmagnus.com
www.domusmagnus.com

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

BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN
VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

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

domus magnus
de luxe van ouder worden

Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

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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Rietvinkstraat

Wat ben ik blij dat
ik je hebt meegemaakt!
Toen ik, Jan Kind, twee was, verhuisden we op
24 oktober 1954 van Overschie naar de Rietvinkstraat 34a in het Oude Noorden. De woning
was niet groot; een benedenwoning met twee
verdiepingen en een zolder. Wij betrokken de
eerste verdieping. Via de overloop kwam je
in een gangetje met toilet en kast en zo in de
keuken. Rechtsaf de achterkamer in, waar pa
en ma sliepen. Van daaruit de tussenkamer
in voor mijn broer en mij en dan door naar de
voorkamer, waar het leven zich afspeelde;
kolenkachel, grote radio en tafel in het midden.
Er was ook een veranda met zink, zodat het in
de zomer, wanneer je uit de teil kwam, kokend
heet aan je pootjes was.
Koud water in de keuken, meer
was er niet en ik vergeet nooit
de geur in de keukenkast van de
levertraan en gele zalf. Op zolder
hadden wij één zijde (de andere
was voor de bovenbuurvrouw) en
daar werden de kolen gestort.
In de straat kon ik heerlijk buiten
spelen. Alles deden wij op straat;
stoeprandje gooien, steentje
schieten, tikkertje, schuilee, tenten
bouwen, sneeuwhutten bouwen,
cowboytje, riddertje en zelfs schaatsen in de onder water gezette Vinkendwarsstraat.

- Willy Stunnenberg,Jantje en Nico
Kind , Japie en Rieneke Leeuwis
en
midden Hennie de Radder -

- Vaandeldrager Bertus de Wild
t en naast hem de
van buurtvereniging Eensgezindh heer Van der Heide
eid -

maakt van
t meeste werd ge
- Een ouwetje, he n oude theekisten. va
triplexplaten

jaar maakten wij een busreisje
met buurtvereniging Eensgezindheid. Meestal naar Austerlitz en
Lunteren. De ouders gingen dan
ook weg, maar met een andere
bus. ‘s Avonds kwamen we dan,
onder de stoelen gekropen en
helemaal niet moe, terug.
Ook organiseerden zij Sinterklaasfeest in de Hammerstraat
bij Wuyster. Lampionoptocht
aan het eind van de zomervakantie (31 augustus de verjaardag
van Prinses Wilhelmina) waar altijd
prijzen werden verdeeld voor de mooiste. Mijn vader had PIPO gemaakt en
daarmee won ik de derde prijs.

de oversteekpalen op straat met die
‘s Winters heerlijk sleetje rijden,
oranje lampen erop. Ik had stekeltjes
sneeuwballengevechten en zelfs
en altijd rode konen van het buiteneen iglo bouwen. Ik vond het alleen
spelen), Henk, Bertus en Cor, Bianchi,
altijd stom/jammer dat de mensen er
Optocht
Magito, Levoir, Wim Brooymans,
hun aslade op uitstrooiden tegen het
Dé dagen in de straat, wauitglijden. Spelen
ren de dagen voor, tijdens
op de cementen na Koninginnedag.
zakken bij de
Voor die tijd had Eensgeopslag van
zindheid de versiering in
Fels en Burger.
een keldertje bij KoreKoekkruimels
neef, geverfd of van een
kopen bij
nieuw uiterlijk voorzien.
koekjesfabriek
Avonden en dagen waren
(bakker Vos?) in
zij daar mee bezig.
het hoekie voor
5 cent. Een hele
Eerst de stalen kabels,
grote puntzak
daarna de elektrische
kreeg je dan, waar
ns
draden en pas als
soms ook wel
staand Thea Nolle
e of Irma Kieviet, te raden rijk
Ma
es
isj
me
laatste de versiering.
haarproppen en
ee zijn om
de wagen de
- Optocht met op ter Louise Suikerbuik de andere tw
en daarach
Af en toe nog met het
vuilballen tussen
scherpe oog kijken of het recht hing en
zaten. Volgens mij
als het klaar was, was
Reinier Paulidanus, Gerrie Ritstier,
veegden ze daar ook
Raymond vd Vlies,
weleens de vloer aan en verdween
Martin Burgerhout,
alles in het koekkruimelblik.
Robbie Visser en
Jantje Domburg uit de
De straat was
Vinkenstraat en nog
één en al leven
veel meer vriendjes.
In mijn jeugd speelden wij met
Burenruzietjes waren
Hennie de Radder, Japie en Rieneke
er ook en af en toe was
Leeuwis, Kees, Kokkie, Nellie, Thea
iemand dronken wat je
en een nakomertje Nollens, Kees en
stiekem door de gordijJoke Oostra, Ton vd Pluym, Willy en
nen volgde. Heerlijk dat
Anja Stunnenberg, Koossie HoogenKoninginnedag volkse. Een dag later was
doorn met tante Bep, ome Wim (hij
- Straatspelen op
het meestal weer oké. Elk
noemde mij altijd de knipperbol naar

- Uit mijn tijd rond 1960 -

- In colonne naar het Pijnackerple

in -

iedereen trots op het straatje, want wij
hadden weer de mooiste straat, dachten we. ‘s Avonds was het een pracht
gezicht met al die lampjes als één lijn.
De avond voor Koninginnedag werd
de muziek getest met het Wilhelmus,
want daar begon men de andere dag
mee en dan kwam een commissie je
beoordelen. Heel spannend, wel of
geen prijs. De andere dag kon je bij
het raam van Ome Jaap kijken welke
straatprijs er was gewonnen.

De opa’s en oma’s kwamen
meestal de hele dag bij ons in
huis. Dan ging het raam open en
konden ze meegenieten van de
kinderspelen en natuurlijk mee
eten. Overdag bezorgden we de
meiden een paar zwarte plekken
met een zwartgebrande kurk op
een bamboestokje of we pesten
ze met een balletje aan een elastiek. Daarna tussen de hekken de
kinderspelen met wel honderd
man publiek en opa’s en oma’s als
supporters
‘s Avonds dansen met livemuziek op
de vrachtwagen. Voor de garage van
Huvers werd onder ons raam op 34
een aanhanger neergezet waarover
een dekzeil werd gespannen zodat de
band ‘s avonds droog stond. De eerste
bandjes die ik meemaakte waren trio’s
met drum, bas en gitaar voor de foxtrot
of Engelse wals; later werden dit de
beatbandjes waarbij getwist werd.

Dansen
Koninginnedag was één groot feest.
‘s Morgens kreeg
je een kaart om je
nek waarop men
kon zien waar je bij
hoorde. Deze moest
je goed bewaren,
want daarmee kreeg
je ook je ijsje in de
straat bij terugkomst.
En het was je entreekaart voor de ﬁlm.
vd Heide In colonne naar het
Robbie Visser en Nellie
- Ik met Thea Nollens,
Pijnackerplein.
Verzamelen met alle
buurtverenigingen. Daarna naar
Reacties mailen naar
Victoria (nu Correct) voor een ﬁlm van
j.kind6@chello.nl
Roy Rogers (op de stoelen en stampen
Jan Kind
maar als het spannend werd) en daarna
helemaal opgeladen door de spannende ﬁlm, weer naar de straat waar
je dan je ijsje kreeg (zo’n plak) van
Jamin bij het winkeltje (voorkamerraam) van opa Meijer.
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Informatie van De Stromen Opmaat Groep

april 2010

Vrienden van De Stromen
De Stromen Kalender
Hier leest u een selectie van de activiteiten die De Stromen en
Opmaat de komende weken aanbieden. Voor meer informatie over
deze én andere activiteiten kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00
uur bellen naar de Zorglijn Rotterdam 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.]
of de Opmaat Zorglijn 0900 8664 [€ 0,10 p.m.] of kijkt u op
www.de-stromen.nl / www.opmaat.org.
Handig omgaan met je mobiele telefoon, Meerweide Rotterdam
Woensdag

14 APR
Woensdag

21 APR

In de cursus “Handig omgaan met de mobiele telefoon” wordt u wegwijs gemaakt
in de wereld van de mobiele telefoon. De cursus is bedoeld voor mensen die graag
handiger willen worden met hun mobiele telefoon. U krijgt algemene informatie over
mobiel bellen. Tevens krijgt u alle gelegenheid om naar hartelust te oefenen met uw
eigen mobiele telefoon. Hierdoor raakt u vertrouwd met uw eigen toestel en leert u
de gebruiksmogelijkheden kennen.
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur. Indien gewenst wordt
in de tweede bijeenkomst ook ingegaan op het versturen van tekstberichten (SMS).
Kosten € 30,- voor leden, € 35,- voor niet leden. Opgeven via de Zorglijn.

Engelse avond Zuiderkroon

Vrijdag

23 APR

Van 18.00–21.00 uur organiseren we een Engelse Avond met een lekker Engels menu
in Grand Café/Restaurant Zuiderkroon aan het Vlissingenplein 108 te RotterdamPendrecht.
De Engelse livemuziek wordt verzorgd door Hugo van Ringelenstijn. Hij luistert
de avond op met een veelzijdig zangrepertoire. Het menu bestaat uit een romig
garnalentaartje, rundersaucijsjes met gebakken tomaat, doperwtjes en romige
aardappelpuree. Het toetje is vanillemousse met cranberrycompote. Voor deze avond
betaalt U €15,- exclusief drankjes. U kunt zich inschrijven bij de kassa of aanmelden
via ons telefoonnummer 010 481 02 02. Komt u ook mee-eten en zingen?

Haal meer uit je garderobe

Dinsdag

27 APR

Haal meer uit je garderobekast met een minimale investering. Deze workshop gaat
u ontdekken hoe je met een kleine verandering een groot verschil kunt maken.
Herontdek uw kleding door te mixen en matchen en nieuwe kledingcombinaties
maken met uw kleding. Toveren met kleuren en accessoires. En meteen een plan
maken om met een klein budget outﬁts te maken! Van 9.00-11.30 uur locatie
Schiehoven, Rotterdam. Kosten € 43,00 voor leden en € 53,00 voor niet leden.
Opgeven via de Zorglijn.

Workshop bonbons maken
Donderdag

6 MEI

Van 13.30 – 16.30 uur maakt u bij Van Noppen aan de Gieterijstraat 51 te Ridderkerk
zelf overheerlijke bonbons die in een versierde bonbonnière mee naar huis gaan.
Pashouders betalen voor deze workshop slechts € 25,-. Andere belangstellenden
betalen € 28,-. Vol is vol dus geef u nu snel op via pas@destromenopmaatgroep.nl of
de Zorglijn. Uw bevestiging van inschrijving is uw toegangsbewijs. U betaalt contant
op de dag/avond van de workshop.

De ‘Vrienden van De Stromen’ zet zich belangeloos in voor leuke en bijzondere
extra’s voor klanten. Denk daarbij aan een gratis bezoek aan theater, museum of
evenement, maar ook aan de aanschaf van een recreatierolstoelbus, een duoﬁets en
nog veel meer. De laatste wens die in vervulling is gegaan is een wens van verzorgings- en verpleeghuis Schiehoven-Wilgenplas. Dit woonzorgcomplex wilde graag een
entertainmentset om ﬁlms te kunnen tonen aan haar bewoners. Dankzij de bijdrage
van de ‘Vrienden van De Stromen’ is er een satellietontvanger met beamer en groot
scherm aangeschaft. Deze is in het sfeervolle restaurant ‘Onder de Wilgen’ geplaatst, waardoor de bewoners vanaf nu kunnen genieten van leuke Tv-programma’s
en ﬁlms op groot formaat. Ook zijn er sportwedstrijden live te volgen.

‘De Vrienden’ zoeken Vrienden
Het wordt allemaal mogelijk door de inspanningen van ‘De Vrienden’. Maar ze kunnen het niet alleen. De stichting legt daarom contact met bedrijven en particulieren
om zo sponsors of donateurs te werven. Iedere bijdrage is welkom, of het nu in geld
is, of in goederen en diensten.
De ‘Vrienden van De Stromen’ zijn dus voortdurend op zoek naar nieuwe Vrienden.
Vrienden van allerlei pluimage: buurtbewoners, familie en kennissen van bewoners,
bedrijven of anderen die dit goede doel dicht bij huis een warm hart toe dragen.
Wilt u iets betekenen voor bewoners van De Stromen in de vorm van uw eigen inzet
of op ﬁnancieel gebied? Vult u dan onderstaande bon in. Wij verwelkomen u graag
als nieuwe Vriend, want met elkaar maken wij dromen waar!

Moederdag Diner Zuiderkroon

Zondag

9 MEI

Vanaf 17.00 uur organiseren we een Moederdag diner in Grand Café/Restaurant
Zuiderkroon aan het Vlissingenplein 108 te Rotterdam-Pendrecht.
Deze bestaat uit een glaasje Prosecco en een heldere groente-julliennesoep met
stokbrood. Als hoofdgerecht kipﬁlet Pommedore, ﬁlet gevuld met zontomaatjes
en kruidenkaas afgewerkt met roomsaus met verse tuinkruiden, garnituur van
Parijse worteltjes met peultjes en pommes croquettes. En als toetje vanille en
chocolademousse met slagroom. U betaalt € 15,- exclusief drankjes. U kunt zich
aanmelden bij de kassa of via het telefoonnummer van Grand Café/Restaurant
Zuiderkroon 010 481 02 02. U bent van harte welkom!

BROEM dag
DInsdag

18 MEI

Wilt u uw theoriekennis van het verkeer bijspijkeren of tips krijgen over veilig
rijgedrag? Kom dan op 18 mei ’s ochtends of ’s middags naar wijkcentrum
Romeynshof [Rotterdam Ommoord]. Voor slechts € 5,- gaat u nog veiliger de weg op.
Voor verdere informatie kijkt u op de volgende bladzijde.

Ja, ik word graag Vriend van de stichting
Vrienden van De Stromen.

Voorletter(s) / Naam:

M/V

Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Ik wil mij in de toekomst graag inzetten voor De Vrienden van
De Stromen
Ik machtig de Vrienden om éénmalig een bedrag van €

Postbus 8604 - 3009 AP Rotterdam
T 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.]
E info@de-stromen.nl
I www.de-stromen.nl

Postbus 233 - 3330 AE Zwijndrecht
T 0900 - 8664 [€ 0,10 p.m.]
E info@opmaat.org
I www.opmaat.org

af te schrijven van mijn bank/rekeningnummer:
Handtekening rekeninghouder:
Stuur de ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar:
Vrienden van De Stromen, antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.
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Rotterdammers
UITGELICHT doen hun verhaal
De Stromen
Opmaat Groep

’Als ik het voor het zeggen had in Rotterdam, dan…..’ Dat Rotterdammers niet op hun mondje gevallen zijn, dat wisten ze al bij LOKAAL Rotterdam. Maar dat er zoveel inwoners zouden reageren? De
uitnodiging aan alle Rotterdammers om een verhaal te vertellen over hun stad, heeft in ieder geval
een leuk boek opgeleverd. Vol verhalen over hoe zij de toekomst van deze stad zien en wat zij zouden doen als zij ’de baas van Rotterdam’ zijn.

Veilig de weg op met
auto of scootmobiel
Het verkeer is een complex gebeuren. Hoewel veiligheid altijd voorop
staat, zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarbij veranderen er ook
nogal eens verkeersregels. Om de kans op ongelukken te verkleinen
is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent en blijft van de geldende
regels. Als bestuurder van een auto, maar óók als bestuurder van een
scootmobiel.
Voor ouderen die al jaren hun
autorijbewijs hebben, maar behoefte hebben aan een opfriscursus, organiseert de gemeente
Rotterdam in samenwerking met
De Stromen en Veilig Verkeer
Nederland BROEM-dagen. Deze
opfriscursus is speciaal ontwikkeld voor automobilisten van
60 jaar en ouder die deskundig
advies willen over hun verkeerskennis en rijgedrag.
Tijdens een BROEM-dag kunt U
voor slechts € 5,- uw rijvaardigheid testen, theoriekennis bijspijkeren en een reactietest doen.
Met speciaal opgeleide ritbegeleiders kunt u in uw eigen auto een
rijvaardigheidsrit van 40 minuten
aﬂeggen. U krijgt een verslag
met persoonlijke adviezen om als
bestuurder veilig aan het verkeer
te kunnen blijven deelnemen. De
test heeft géén consequenties
voor het rijbewijs.

De scootmobiel zorgt ervoor dat
veel ouderen mobiel blijven.
Helaas gebeuren er jaarlijks ook
veel ongelukken. Voor slechts
€ 5,- bezoekt u de scoot infodagen, waar de nieuwe verkeersregels worden besproken. Ook
leert u hier in de praktijk behendiger en veiliger omgaan met uw
scootmobiel. Kortom, langer veilig
gaan en staan waar u wilt!
De eerstvolgende BROEM-dag
is op 18 mei bij Wijkcentrum
Romeynshof (Stresemannplaats 8
te Rotterdam). De eerstvolgende
scootmobielcursus is op 4 en 11
juni (theorie en praktijk) in LCC
’t Klooster (Afrikaanderplein 7 te
Rotterdam).
Voor meer informatie over de
BROEM-dagen en de scootmobielcursus of aanmelding, wendt
u zich tot Linda de Jong van Veilig
Verkeer Nederland via tel. 0184
685 317 of dcdejong@hetnet.nl.

Zaterdag 10 april vindt de presentatie
van het boek ’Rotterdam vertel’t’
plaats in de bibliotheek aan de Hoogstraat. Van 13.30 tot 15.00 uur is een
ieder welkom. Het belooft een interessante middag te worden, want onder
leiding van Prem Radhakishun gaan
deskundigen, Rotterdamse politici,
maar ook oud-burgemeester Bram
Peper, stadsﬁlosoof Henk Oosterling
en journalist Sander de Kramer van de
Straatkrant met elkaar in een speciaal
’010-Actueeldebat’. Centraal thema
is de toekomst van Rotterdam, gezien
door de ogen van de inwoners.
Verhalen
Het boek is samengesteld uit 65
verhalen. Voor een deel zijn deze
opgetekend op diverse locaties in de
stad door studenten. Een ander deel
hebben vertellers zelf ingestuurd op de
website www.Rotterdamvertel’t.nl.
Daaruit krijgt men al lezend een
aardige indruk van wat Rotterdammers
vinden van hun stad. Uiteraard wordt
er verteld over het plezier van wonen
in een grote stad, maar ook is er kritiek. Bijvoorbeeld over het centrum.
Een verteller: “Rotterdam kan niet
kiezen. Willen we nu werken of goed
wonen in het centrum? Het lukt allebei niet zo goed. Rotterdam heeft
vooral na kantoortijd meer leven in de
brouwerij nodig. Bruisen moeten we
en niet alleen op zomerfestivals. Rotterdammers moeten elkaar op straat tegenkomen en leren kennen. Onbekend
maakt op het moment onbemind.”

Voorstellen worden gedaan om het gebied tussen Oude Haven en Erasmusbrug, Boompjes en Blaak rigoureus in
te delen tot één groot recreatief gebied.
Veiligheid
Een andere verhalenverteller is student
en woont in de Oude Haven. “Vijftien
minuten ﬁetsen en ik ben overal waar
ik wil zijn.” Maar naar de veiligheid
zou wel gekeken moeten worden. “Ik
heb toch vaak dingen meegemaakt
waarvan ik denk, kan dat niet even
anders? Vooral op het Stadhuisplein
en Blaak.”
Er moet volgens deze student meer
studentengezelligheid komen. “Ze
zouden misschien het Schouwburgplein kunnen opknappen en daar wat
leuke kroegjes neerzetten.
Rotterdam mist een beetje een plein
waar iedereen samenkomt, zoals Den
Haag of Amsterdam. Het uitgaan is
allemaal wel een beetje hetzelfde, er
mag wel wat meer diversiteit komen
qua muziek ook. Zoiets als Paradiso.”
Een echte Rotterdamse op leeftijd is
heel trots op haar stad. “Mensen zijn
hier haast allemaal vriendelijk. En als
er eens iets is, dan kun je haast overal
terecht. Als ik burgemeester was, zou
ik zeker wel iets doen aan de ouderenzorg. De bejaarden moeten veel beter
geholpen worden.” Mevrouw vindt
wel dat er teveel buitenlanders zijn.
“Je ziet haast helemaal geen blanke
meer. Maar ik heb er geen last van.
Ik vind het allemaal leuke en aardige
meiden die hier lopen!”

Positief
Een andere verhalenschrijver stelt dat
Rotterdam een paar jaar dof is geweest, maar dat er gelukkig positieve
geluiden vanuit jonge organisaties zijn.
“Er wordt geld gestoken in projecten
met jongeren, waardoor zij dichter bij
de politiek komen te staan. Ik vind
dat heel belangrijk. Ook op cultureel
gebied gaat het beter. Zo is poppodium Watt weer open. Ik ben heel erg
gehecht aan Rotterdam. Dat nuchtere
van Rotterdam heeft ook een valkuil.
Het bestuur moet luisteren naar de
jongeren van de stad. Want ik wil
dat het goed gaat met de stad. Als je
hier woont, gaat het in je hart zitten.
Rotterdam is de mooiste stad van
Nederland.’’
Tenslotte een79-jarige inwoner die
zich ergert aan de kauwgom op straat
en hij wil de Dance Parade weer
terug. ’Door een paar raddraaiers zijn
duizenden mensen de dupe. Net als
met voetbal. Een paar verzieken de
boel. Ik heb kleinkinderen en mijn
zoon is verhuisd omdat de scholen
daar beter zijn. Dat ze een overdekte
markt aan het bouwen zijn, dat vind ik
wel leuk. Ik denk ook dat het wel veel
toeristen trekt’. Ook vindt meneer dat
het Schouwburgplein veel gezelliger
zou kunnen zijn. ’Ze kunnen daar in de
zomermaanden bijvoorbeeld terrasjes
maken. Zet er een paar palmen neer. Je
moet het een beetje versieren! Ja, als
ik de baas zou wezen zou ik het wel
weten.’

- Rotterdammers vinden het Schouwburgplein nog altijd niet gezellg, maar met zo’n ijsvloer kan het best leuk zijn -
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Vele gasten hebben we in de afgelopen jaren mogen ontvangen....

Hotel restaurant Aan de Vaart
Hotel Aan de Vaart is twee generaties jong en dat is een hele belevenis! Door
de jaren heen is er voor iedereen in hoog tempo veel veranderd. Dat is overal
te zien. Ook bij ons hotel, want wij staan beslist niet stil.
We gaan mee met de veranderingen en passen
ons aan de wensen van deze tijd. Ondanks
alle veranderingen zijn er ook enkele zaken
onveranderd gebleven. Hoewel het hotel
een moderne nieuwe uitstraling kreeg, is de
ouderwetse, gezellig huis elijke sfeer bewaard
gebleven. Vooral dankzij de inspanningen van
Fred en Henny Gatsonides, die zich met veel
inspanningen getroosten om de sfeer in stand
te houden. Want uiteindelijk is ook aan hen er
alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat een
gast in het hotel zich GAST met hoofdletters
blijft voelen en zich helemaal thuis en op zijn
gemak voelt door de persoonlijke aandacht.
Gelegen tussen de twee schitterende natuurgebieden het Fochtelooërveen en het DrentsFriese Wold beleeft u de sfeer van comfort en
gastvrijheid.
Uit eten
De tafels in het Restaurant nodigen u uit om
plaats te nemen, en te genieten van een drie
gangen menu, bereid met verse streekproducten welke onze chef-kok samenstelt.

Het menu serveren we om plm. 18.00 uur en
is inclusief een consumptie plus een kopje
kofﬁ e na. Dit voor een prijs van € 22,50 per
persoon. Het is dus ook gewoon mogelijk om
uit eten te gaan naar Hotel restaurant ‘Aan
de Vaart’.
Fietsarrangement
In ons 40-jarig jubileum bieden wij de lezers
van De Oud-Rotterdammer een ﬁetsarrangement aan bij reservering van een twee persoonskamer van het 5 daags ﬁetsarrangement
“de paden op de lanen in”
Bij de 25ste boeking en reservering voor twee
personen op een twee persoonskamer, krijgt 1
persoon 250,00 euro jubileum korting. (Prijs
is niet te verzilveren of overdraagbaar). Bij
alle arrangementen is een elektrische
ﬁets(en) tegen meerprijs te huur.
Vakantiereizen
‘Aan de Vaart’ biedt de gasten een uitgebreid
programma en verzorgt ook vakantiereizen op
maat, inclusief een compleet verzorgd excursieprogramma met ieder jaar nieuwe thema’s.

Ons hotel blijkt zeer populair onder de lezers
van De Oud-Rotterdammer. Vele bezoekers
die we in de afgelopen jaren als gast mochten
ontvangen, hebben het als een aangename tijd
ervaren. Wilt u ook wel eens nader kennismaken met Hotel Aan de Vaart, pak gerust de
telefoon of bezoek de website
www.hotelaandevaart.nl voor meer informatie
over de arrangementen en ons jubileum jaar.
Geheel compleet verzorgde
8-daagse vakantiereis met de
service van het halen en brengen
per luxe touringcar vanaf € 575,* Dit kan vanaf diverse opstapplaatsen en bij
kleine gezelschappen
* Voor lezers van De Oud-Rotterdammer
geldt minimaal 8 personen vanaf uw
huisadres
* De reis is op basis van volledig pension (all
in) en inclusief het excursieprogramma
* Middagtocht met twee uur varen op de
Friese meren.
* Vier keer een halve dagtocht via schitterende toeristische routes met een bezoek aan
een museum of een folklorisch evenement
* Excursies zijn inclusief rondleiding/vertelling en een kopje kofﬁe.
* De gezellige avondprogramma’s bieden u
volop variatie.
Kerst - nieuwjaarsreis 2010 -2011
* Elf dagen uit en thuis
* All in, negen excursie middagen
* Gezellige winteravonden vol entertaiment

JUBILEUMKORTING
1970 - 2010

jubileum met veel speciale aanbiedingen groepsreizen en individuele vakantie op maat vraag naar
de vele mogelijkheden kijk op onze site gotoadv.nl
Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort
3-daags fietsarrangement

“Beslist de moeite waard”
5-daags fietsarrangement

“De paden op de lanen in”
8-daags vakantie-arrangement

“Compleet verzorgde reis”

vanaf €

120,- p.p.

vanaf €

250,- p.p.

vanaf €

575,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het
Drents-Friese Wold
Voor informatie of reservering:
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32
en dat voor die prijs! Kortingsbon en voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer

Heerlijke voorjaarscruise met het
luxe passagiersschip de Serenade 1

De Serenade 1 staat garant voor een topvakantie. Zodra u
de ruime lobby met haar prachtige trappartijen betreedt,
is het duidelijk dat een nieuw tijdperk van riviercruises is
aangebroken.
Tijdens uw cruise beschikt u over een luxueuze ingerichte
hut met een zithoek, flatscreen satelliet TV, kluisje, een minibar en koffie- en theefaciliteit. Uniek voor een
rivier cruiseschip zijn de ruime badkamers met
ligbad en aparte douchecabine in alle 68 hutten. Op het ruime zonnedek is het tijdens het
varen heerlijk vertoeven. U kunt in uw ligstoel
rustig genieten van het adembenemende uitzicht onder het genot van een drankje.

Holland op zijn mooist

Rotterdam – Amsterdam – Zaandam – Hoorn – Den Helder – Texel (excursie) –
Enkhuizen – Harlingen – Volendam – Schoonhoven – Rotterdam

BOEK NU! TEL. 026 3259278
Serenade 1 (Prijzen per persoon - exclusief excursies)
A = Standaard hut
B = Superior hut
C = Superior plus hut
D = Deluxe hut
E = Premium deluxe hut
F = Select hut
G = Premium Suites

Beethovendek
Beethovendek
Frans balkon
Frans balkon
Frans balkon
Frans balkon
Privé balkon

Mozartdek
Mozartdek
Chopin-dek
Chopin-dek
Chopin-dek

2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden

€ 809,00
€ 899,00
€ 939,00
€ 969,00
€ 999,00
€ 1.029,00
€ 1.289,00

Geen toeslag voor alleengebruik. U reist alleen? Geen probleem! Nu geen single toeslag

Select Voyages•Antwoordnummer 7518•6680 ZX Bemmel•026 3259278
info@select-voyages.nl•www.select-voyages.nl

€ 709,00
€ 799,00
€ 839,00
€ 869,00
€ 899,00
€ 929,00
€ 1.189,00
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Steppen in het
grensgebied……
Over Oud-Mathenesse en het Uiterste
Westen van Rotterdam zijn de afgelopen tijd diverse artikelen en foto’s
verschenen. Ik ben zelf in die buurt
opgegroeid op de Hogenbanweg, met
uitzicht op Schiedam, (de grensstreek
dus) met het befaamde ‘landje’ als
markering tussen de twee steden.
Bijgaande foto (uit vermoedelijk eind
1956, begin 1957) toont ons enkele
buurtkinderen op hun oer-Hollandse
autoped met zijn karakteristieke brede
luchtbandjes. Met de (al dan niet tweedehands) step deed je alles: crossen over
het landje, de hol af bij het Pinasplein
of met een noodgang de Rotterdamsedijk af, trammetje spelen (ringlijn 4 de
witte of de zwarte 4), ter hoogte van het
Rokerspaleis op de Franselaan waren de
bruggen over de Schie, bij slager Raadtgever op de hoek begon de Coolsingel
en je eigen portiek was het eind/beginpunt: de Koemarkt Schiedam.
We stepten via Overschie naar Delft, ik
ben zelfs, met nog een paar diehards, per
step uitgeput in Scheveningen aanbeland
en toen weer terug…; naar Zuid via de
Maastunnel, spannend en onhandig met
de step manoeuvrerend op de roltrappen.
Op de foto, gemaakt op het net een jaar
daarvoor met oorlogspuin geëgaliseerde
landje, zijn buurtkinderen te zien van het
Rotterdamse blok van de Hogenbanweg
met de huisnummers 88 t/m 92 ABCD.
Op de achtergrond is een bouwbedrijf
bezig met de laatste fase van een nieuw
woonblok, inclusief de eerste Albert
Heijn in de buurt. In de verte is nog
een trein (materiaal’46) te zien. Het
huizenblok links achteraan aan Schiedamse zijde is in de 60’er jaren gesloopt
wegens verzakkingen en scheuren in
dat blok.
De buurtkinderen op de foto zijn: voorste rij vlnr: Rob Wigman, Miep Meijndert, Sonja Groeneveld, Luit Spanninga,
Lida Varkevisser, Annette de Ruiter, Rita
Meijndert.
Achterste rij vlnr: Pim de Ruiter,
Rien Burger, Corrie Spanninga, Ernst
Varkevisser, Nelleke Sonneveld, Ab
Sonneveld.
De foto is vermoedelijk genomen door
een van de vaders, met een boxje voor
acht analoge zwart-wit opnamen en niet
vergeten door te draaien! Na het poseren
stoven we weer weg: op de step, in alle
richtingen.
Ernst Varkevisser
(bewoner Hogenbanweg 1951-1966)
Haarlem
ercorine@planet.nl
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Op stand wonen
naast een grote kattenbak
We schrijven 1948. Het jaar
van mijn zoveelste verhuizing. Deze keer ging het van
de Agniesetraat 128 naar
de Ramlehweg 32 in Kralingen. In mijn jonge ogen (11)
was het op de Ramlehweg
‘op stand’ wonen. Brede
straat, met bloemperken en
gras, waarop wel een bordje stond, dat je daar beslist
niet op mocht lopen. Elk
huis een tuintje. Dat was
pas luxe. Groot verschil met
de Agniesestraat, maar die
was wel gezelliger, dat wel.
Wij keken uit op de bocht Oudedijk/
Vlietlaan en horen nog de trams 16, 17
en 22 door die bocht gieren. De rails
werd vaak vervangen, maar die herrie
bleef. Waarom hadden die trams geen
luchtbanden?? ( zie DOR 26-01-2010)
Mijn nieuwe school, van meester Sterk,
was in de Wollefoppenstraat. Eén keer
per week liep de klas netjes in de rij
naar het Oostelijk Zwembad of naar de
gymzaal in de Frits Ruysstraat, dat waren leuke uitjes. Na schooltijd kocht ik
vaak een heerlijk ijsje bij Angelo Betti.
Hoek Wollefoppenstraat/Goudserijweg.
Eén of twee bollen met die magische
ijsschep, hoe werkte zo’n ding?
Op de Vlietlaan stonden nog de
noodwinkels en met de boekwinkels
van Nico Advocaat, de Boekencentrale waar ik boeken huurde, was het
best een drukke gezellige bedoening.
Bij Boender vergaapte ik mij aan een
elektrische trein die door de etalage
denderde en droomde dat ik zoiets
kreeg. Hoe bestaat het, een trein die je
niet op hoefde te winden.
Bij schoenherstelbedrijf Van de Walle
keek ik altijd stiekem even naar binnen.
Die hadden destijds een leuke hulp achter de toonbank, Yvonne was dat geloof
ik. Als ze me zag, liep ik snel door met
een ‘vuurrooie kop’ weet ik nog.
Kattenbak
Tussen de Ramlehweg en Palestinastraat lag een speeltuin die eigenlijk
meer een grote kattenbak was. Oké,
ze hebben er wel eens iets aan gedaan,

- Meerijden op de treeplank van de brandweerauto -

maar het klapstuk was de plaatsing van
een heuse brandweerauto. Op de treeplank (alpino en witte sokjes) staande
had ik de eer hem mee naar binnen te
mogen rijden (foto Vrije Volk).
Er was geen toezicht, dus binnen de

fietsen was al genoeg om gearresteerd
te worden. Op het gras lopen en met de
lift spelen in de flat aan de Kralingse
Plaslaan was ook zo’n voorbeeld van
‘ontspoord’ gedrag.
Dat kon niet door de beugel, dus er

- Langs de stoot liep een smal pad -

kortste tijd was hij gesloopt en dat
terwijl de wijkagent als het ware in de
speeltuin zat. Dat kleine gebouwtje
op de Oudedijk was toen een heuse
politiepost. Ik kwam daar vaak binnen,
maar nooit uit vrije wil. Betrapt worden
voor balletje trappen of op de stoep

werd streng opgetreden. Als straf moesten we onze vrije woensdagmiddag
inleveren voor een opvoedingsles in het
bureau aan de Boezemsingel. Of we er
heropgevoed uitkwamen ? Wij zagen
die onzin als een uitje. De dienstdoende
agenten trouwens ook, er werd een
potje van gemaakt. Dus meer lol dan
opvoeding.
Er waren altijd genoeg kandidaten
voorhanden voor zo’n hoognodige
opvoedingssessie. Ik herinner mij Wim
Heistek, Gerard van der Wielen, Rob en
Ruud Rijks, Bob Huizer, Jantje Opdorp,
Henk Drijvers, Jan Kamps, Harrie Juch,
en Henk Hagenaars.
De wijkagent kreeg de tips per telefoon
en dan sprong hij op zijn velo om ons
in de kraag te vatten. Wij wisten wie en
dat heeft die man ook geweten.

Scharrelhokjes
Tussen de Ramlehweg en de speeltuin liep een afvoersloot. Als er werd
gespuid, was dat best gevaarlijk, vooral
als er ijs in lag. Ik heb er zelf een ventje
uit gehaald en drijfnat afgeleverd thuis
in het Jaffa.
Naast die sloot liep een smal pad dat
toegang gaf tot de fietsloodsen die elke
bewoner had. Later toen de ‘ontspoorde’ jeugd wat ouder was en zocht naar
een tijdverdrijf dat wel ‘spoorde’ werden deze schuurtjes vaak gebruikt als
scharrelhokjes. Nieuwe en ook nuttige
bestemming en de animo was groot,
op je beurt wachten was het, moeilijk
omdat je letterlijk stond te popelen om
nu eens goed te ‘sp(c)oren’.
Via de Kralingse Plas schaatsten wij,
als het ijs dik genoeg was, naar Gouda.
De kunst was de stenen Goudse pijpen,
die op je kleding en muts genaaid
werden door een altijd aanwezige dame
met naald en draad in die tenten op
het ijs waar je die pijpen kon kopen,
ongeschonden thuis te brengen. Ik
weet nog dat de keus gigantisch was.
Simpele pijpjes, maar o zo mooi en
wat was je trots als je bij aankomst één
heel exemplaar kon tonen. Een zware
opgave daar wij toen onderbind- en
kunstschaatsen hadden. Die laatste aan
te draaien met een sleutel. Lekker makkelijk als je kaplaarzen aan had. Die
ene ongeschonden pijp werd er alleen
maar mooier door.
M.A.J.Baljé ( Hans )
Opont Belgique
hbalje@skynet.be
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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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TAPIJT, MEUBEL EN 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
* Indien op voorraad
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Onder de douche bij de waterstoker
Ik ben in 1946 in de Pieter de Raadstraat geboren op 48 3 hoog en heb daar gewoond tot
1962. Op de hoek Walenburgerweg/Pieter de Raadstraat zat slagerij Huis en op de andere
hoek stomerij Lijflander. Verder waren er in de straat een melkboer (Beyer) en een waterstoker (Peer); daar kon je emmers warm water halen en op een gegeven ogenblik had hij
in zijn kelder ook een douche gebouwd, zodat je daar voor een paar centen kon douchen,
want niemand had een douche. Ook moesten we daar in het voorjaar, als de kolen op
zolder op waren en het toch nog koud was, zakjes kolen halen; best zwaar voor zo’n kleine
‘stoere’ jongen.
Verder zat de timmerwerkplaats van
De Haan in de straat. Deze herinner ik
mij nog goed, doordat ik, nadat mijn
moeder uit het raam riep dat ik naar
binnen moest voor het eten, het nodig
vond nog even vlug de bal een goede
trap te geven; dwars door de ruit bij De
Haan (dus straf). Schuin onder ons was
de sigarettenzaak van mevrouw Herder,
er schuin tegenover de fietsenstalling
van Buys, later Henk van Leeuwen. Ik
heb nog een dakraam in zijn werkplaats gemaakt, want in die tijd leerde
ik voor timmerman op de technische
school op de Gordelweg. Net voor de
fietsenmaker zat de drukkerij van Van
Aarsen. Daar werkte de heer De Rie,
die jarenlang voor Sinterklaas speelde
voor de buurtvereniging.

Sigaren
Op de hoek Pieter de Raadstraat/Jacob
Loisstraat zat de ijszaak van Wolf en
aan de overkant bakkerij Degenkamp.
Er woonde nog een bakker in de straat;
ik geloof bakker Van de Meer en die
kwam met zijn bakkerskar in de straat.
Toen mevrouw Herder stopte met
haar sigarettenzaak heeft de bakker de
ruimte gehuurd als opslag voor zijn
broden.
Ik had mijn eerste zaterdagbaantje bij
melkboer Korpenhoek. Hij had een
winkel in de Jacob Loisstraat, die later
door Meurs is overgenomen. Hij zat
altijd zolang koffie te drinken bij mijn
opa en oma op nummer 50 dat ik een
keer alle melkkranen heb open gezet
(weer straf).

Mijnheer Wolf was voorzitter van
de buurtvereniging. In Palace was
tweemaal per jaar een feestavond en
op Koninginnedag en met sinterklaas
een middag voor de kinderen. Daarvoor
werd elke week een paar centen aan de
deur opgehaald.
Bij sigarenboer Bijl, schuin tegenover Wolf, kocht mijn vader voor het
weekend altijd een paar sigaren uit een
rode houten auto. Als je alle sigaren had
gekocht, kreeg je de auto.
Ook herinner ik mij de kerstboombranden op de hoek van de straat. Voor
die kerstbomen werd stevig gevochten
met andere wijken, maar altijd met de
handen en niet met fietskettingen en
dergelijke.

OUD ROTTERDAMMERTJES
PARTY & VERHUUR

DIVERSEN

Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

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

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

COMPUTER

DOORWERKEN NA
(PRE)PENSIONERING
IN HET ONDERWIJS?
www.OUDERWIJS.info
078 614 34 37 / 06 51 87 79 50

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

PC Hulp voor Senioren
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief
Meer informatie vindt u op onze website: http://pchulpvoorsenioren.nl
Bel eerst onze helpdesk voor u verder gaat, tel. 06 – 519 719 26

FOTO’S

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

www.fotovanrotterdam.nl

Kattenkwaad
We konden geweldig spelen we op
straat; weinig auto’s en alleen wat
buurvrouwen die bang waren voor hun
ramen, als we voetbalden. Op woensdagmiddag waren we vaak illegaal op
de Nenijtobaan, stookten vuurtje op het
Teylingerlandje of bij de noodwinkels
achter Hoboken. Of we bonden twee
deuren aan elkaar en dan maar bellen;
vaak kreeg je dagen later pas slaag als

Tel 0182530419 06 25015047

GEVRAAGD
ARNOUD VOET

Voorhaven 16, Delfshaven
(010) 2847362 of
(010) 2763852
of 0647 775893
Email:
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

Ik bezit een Wurlitzer Jukebox uit 1956 en ben op
zoek naar grammofoonplaatjes.
Uit de jaren 50 en 60. Alle soorten muziek dus Pop
maar ook klassiek en Jazz.
Gaarne even een belletje naar
J.Dallau Spuikreek Rotterdam
Mijn telefoonnummer is 06 21 94 78 67.

je die bewuste buurvrouw/man tegen
kwam. Kortom het was een geweldige
wijk om te wonen.
A.v.Verseveld
Roos van Dekama erf 88
2907 EA Capelle a/d IJssel

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR------------------

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

Lekturama De Tweede Wereldoorlog 25 delig
De Grote Spoorwegcaroussel
Alle 44 Amerikaanse Presidenten
Van miljonair tot krantenjongen
Heer Olivier
een Eeuw Ned. Passagiersvaart-HAL
Harley Davidson in Nederland
Honden Boeken div. titels oa Braaf

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

- Het was nog stil op de Walenburgerweg -

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

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00

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
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Tevreden klanten bij RION Woninginrichting

Twente is in alle jaargetijden
even mooi. Vooral het pittoreske
kunststadje Ootmarsum en haar
omgeving. Bovenop de Kuiperberg vindt u het prachtig gelegen
Hotel – Restaurant Wyllandrie.
Ervaar daarom zelf de gezellige Twentse gastvrijheid deze
komende lentemaanden.

ROTTERDAM - Net dat beetje meer aandacht en ook
nog een prima prijs zijn voor veel klanten van RION
redenen om nog eens terug te komen. De heer en
mevrouw Groen zijn in de winkel om nu ook de
rolgordijnen uit te zoeken. “Het laminaat dat ook
door RION is gelegd, bevalt uitstekend”, vertelt
mevrouw Groen. “Tijdens het leggen van de
woonkamer, begonnen de heren van RION spontaan
de zojuist gelegde vloer er weer uit te klikken, ze
zagen een hele kleine beschadiging midden in de
kamer en die moest eruit!” De heer Groen vervolgt:
Rinie en Linda,
“Ik zei nog laat maar zitten, maar achteraf ben ik blij
helpen u graag op ﬁliaal Prisenland
met de volharding van de heren van RION , nu
genieten we iedere dag weer van een perfecte foutloze vloer, gewoon perfect gelegd!”
De familie Groen kwam via hun oude buren bij RION terecht. “Zeker na onze ervaring met RION,
kunnen we RION onze kennissenkring, maar ook daarbuiten, met een gerust hart aanbevelen.”

Hotel – Restaurant
Wyllandrie in Ootmarsum

“Lente in Twente”
arrangement








à

Karpettenkelder

€ 169,50 p.p.

Ontvangst met een kopje koffie of thee waarbij
de originele Twentse krentenwegge
3 overnachtingen in een hotelkamer
3 x een uitgebreid Twents ontbijtbuffet
3 x een culinair drie-gangen diner
1 dag gebruik van een hotelfiets
Gratis wandel- en fietsroutes
Potje huisgemarineerde Ootmarsumse Siepeltjes als aandenken
Tichelwerk 1, 7631 CJ Ootmarsum,
Tel: 0541-291705, www.wyllandrie.nl

Bijzondere vermelding verdient de karpettenkelder van RION. Het is alweer een paar jaar geleden
dat Ron Lagerwaard en Rinie van Dam samen met hun partners de afdeling ’de Karpettenkelder’
openden aan de Langenhorst. Na de opkomst van meer harde vloeren nam de vraag naar
karpetten toe. Er is inmiddels een enorme collectie opgebouwd. RION levert onder andere
karpetten van het merk Arte Espina, Brink & Campman, Esprit en Lano, al deze karpetten zijn te
zien op www.karpettenkelder.nl. Zo kunt u thuis alvast een voorselectie maken om uw ideeën
vervolgens uit te werken bij RION. Op deze site krijgt u een compleet overzicht van alle soorten
karpetten en in alle maten. En niet onbelangrijk, bij deze site vindt u gelijk ook de prijzen erbij,
gewoon een eerlijk verhaal. Na uw voorselectie
kunt u uw karpet bestellen of als u nog even wilt
kijken of voelen, langskomen op de Langenhorst
387 in Rotterdam-Zuid. Hier vindt u veel karpetten
op voorraad en is uw keuze er even niet, dan is
meestal de levertijd ongeveer 2 weken. Ook een
mooie service van RION: uw karpet wordt GRATIS
thuisbezorgd. En misschien ten overvloede, ook
hier over kent RION louter tevreden klanten.
Rinie van Dam hoort het glimlachend aan.
“We zijn dan wel geen ‘hele grote’ marktspeler,
maar bij ons krijgt de klant nog echt waar voor z’n
geld. Persoonlijke aandacht, eerlijke afspraken
Ron en Françoise,
en voldoende keuze. Meer is er feitelijk niet nodig.” helpen u graag op ﬁliaal Zuid

RION

W o n i n g i n r i c h t i n g

Rion Prinsenland, A. Kuijlstraat 109
Rotterdam, telefoon 010-4553529

Geopend: do. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur, vrij. koopavond 18.00 tot 21.00 uur
Rion Zuid (Karpettenkelder), Langenhorst 387 (zijstraat Slinge),

Rotterdam, telefoon 010-2103300

Geopend: ma. 12.00 tot 17.00 uur, di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur
Website: www.rion.nl � www.karpettenkelder � e-mail: info@rion.nl

Afgelopen nacht weer
geen oog dichtgedaan?

A20

Rotterdam

A15

A15

Eén van de oorzaken van een slechte nachtrust is slapen op een verkeerde

kwaliteitsmerken. Zoals Auping, Hülsta, Tempur, Pullman en Carpe Diem.

matras. Omdat ieder mens een andere lichaamsbouw en slaapvoorkeur

Voldoende keuze dus om de vele slaapsystemen, lattenbodems, boxsprings

heeft is een verkeerde keuze zo gemaakt. Slaapboulevard Kwakernaat

spiraalbodems e.d. onderling te vergelijken.

bezit de juiste combinatie van op maat gesneden adviezen en 2 etages vol

Zodat u binnenkort weer optimaal van uw nachtrust kunt genieten!

Middelharnis

A29

Dordrecht

N217

A16

A20

Rotterdam

A15

Middelharnis

A15

A29

Dordrecht

N217

A16

Boonsweg 7 - 3274 LH Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - Tel. 0186 - 60 13 55 - Maandagmorgen gesloten - Vrijdagavond koopavond - Vanaf de Heinenoordtunnel is het nog slechts 5 minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte! - info@slaapboulevard-kwakernaat.nl - www.slaapboulevard-kwakernaat.nl

d’Arc Design Dordrecht
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- De Putsebocht vanaf
de Dordtselaan met links de
winkel van Jobu in kachels en
aanverwante zaken voor verwarmingsbronnen. Op de achtergrond
een van de gashouders van gasfabriek
Feijenoord. Foto boek ‘blik Op Zuid – deel
3’ Jan Roovers/Arnoud Voet -

Themaconcert CFIJ
Het Christelijk Fanfarecorps IJsselmonde
o.l.v. Koos de Jong, geeft zaterdag 17
april weer haar jaarlijks themaconcert.
“CFIJ IN CONCERT”
Dit jaar wordt een afwisselend repertoire
ten gehore gebracht van bekende songs en
melodieën.
Deep River Rhapsody – Bizet in Swing
– Conerto dámore – Wo die Wolga ﬂiesst
en nog veel meer bekende en minder
bekende stukken zullen maken dat u een
onvergetelijke en ontspannen muziekavond zal hebben!
Misschien ben jij / u na het concert wel
zo enthousiast om ons orkest te komen
versterken!
U bent van harte welkom in de Pelgrimskerk aan de Reijerdijk 51. Aanvang 19.30
uur, zaal open 19.00 uur. De toegang is
gratis.
Kijk voor meer info op www.cﬁj.nl

Humanitas Rotterdam ondersteunt
mensen met HIV
Eind maart lanceerde het Aidsfonds de
campagne ‘positief leert’. Uit onderzoek
blijkt dat er nog veel misverstanden
bestaan over hiv. Er is aangetoond dat irreële angst leidt tot een negatieve houding
tegenover mensen met hiv . Veel mensen
houden hierdoor hun hiv-status geheim.
Vrijwilligers van Humanitas proberen
mensen die hiv positief zijn hierbij te
ondersteunen. Iedere tweede woensdag
van de maand, vanaf 20.00 uur, organiseert Humanitas een open informatieavond
voor mensen die buddy of maatje willen
worden. De bijeenkomsten zijn bij de
Stichting Humanitas, Pieter de Hoochweg
110, 3024 BH Rotterdam. Aanmelden kan
via de website of telefonisch.
Buddy’s zijn vrijwilligers die wekelijks
contact hebben met iemand die ernstig
ziek is. Zij bieden een luisterend oor en
hebben tijd en aandacht voor de zieken en
ondersteunen hen bij het verwerken van
hun ziekte.
Maatjes zijn vrijwilligers die praktische
ondersteuning bieden aan mensen die
hiv-positief zijn. Naar gelang de mogelijkheden wordt het maatje met regelmaat,
eenmalig, ingezet voor diverse werkzaamheden zoals meegaan naar instanties of
ziekenhuis. Humanitas hoopt op de informatieavond veel mensen te ontmoeten die
meer willen weten over dit boeiende en
noodzakelijke vrijwilligerswerk.
www.humanitas.buddyzorg.org
www.humanitas.maatjesproject.org
010-4250115/ 010-4250104

Dordtselaan
was deftige
woon- en winkelstraat
Er woonden beter gesitueerden; hoge ambtenaren, politiemensen, artsen en gekende middenstanders. Mijn meester, H.M. (Louis) van Lieshout, woonde op nummer 16. Zijn linkerarm was verlamd, wat voor hem geen beletsel was
voor de klas te staan. In de vierde van mijn (afgebroken) lagere St.-Franciscusschool in de Christiaan de Wetstraat
in de Afrikaanderwijk was hij mijn strenge doch rechtvaardige meester. Tussen de middag haalden jongens van de
klas (we waren vrij van twaalf tot half twee) hem thuis af. Een van hen kreeg de eer zijn aktetas te dragen.
Meestal zag ik het groepje lopen
op de Putselaan als ik in de schoolpauze melkboer Cor Houtbraken
hielp. Dat leverde nogal eens een
afkeurend hoofdschudden van de
meester op. Hij was tegen kinderarbeid en al helemaal nadat ik op
een koude winterdag in de klas in
slaap was gevallen.
De Dordtselaan is een grensstraat tussen de deelgemeenten
Feijenoord en Charlois. De zijde
met de even huisnummering hoort
bij Bloemhof van de deelgemeente
Feijenoord. De andere zijde (met
oneven huisnummers) bij de
Millinxbuurt van Charlois. Op
de Dordtselaan 44 zat op de hoek
van de Marentakstraat decennia
achtereen het fotoatelier van
G. Hoose. Een zéér goede fotozaak, die voor menigeen trouwfoto’s heeft geschoten. Op nummer
32 was in de jaren vijftig en zestig
een ﬁliaal van betaalzegelkas
Demmenie, een bedrijf dat geldzegels verstrekte. Hiermee kon men
kopen in winkels die een contract
hadden met het bedrijf. Natuurlijk
moest elke week als het weekloon
was gearriveerd, of bijvoorbeeld de
postwissel van de kinderbijslag op

- De Dordtselaan tussen de Marentakstraat (rechts) en de Putselaan (links) met op
de achtergrond een stukje van de in 1964 verdwenen Maashavenmarkt. Meester Van
Liefhout woonde in een van de woningen. Foto verzameling Hans van der Schoor -

de deurmat lag, met contant geld de
lening afgelost worden. Demmenie
is naderhand overgegaan in het
ﬁnancierings- en assurantiebedrijf
De Graaf-Rijnmond.
Beertje
Aan de Dordtselaan 76 had de
bekende voetballer van Feyenoord
en mijn voornaamgenoot, Reinier
‘Beertje’ Kreijermaat, een slijterijen wijnhandel. Van Rein en zijn
krulletjeskop was ik een groot fan.
Als ik aan dat moment denk, hoor
ik nog de afgrijselijke krak van zijn
been na een grove charge van Joep
Beckers in de thuiswedstrijd op

- Tom en Andrea de Graaf van de gelijknamige foto-, ﬁlm- en instrumentenwinkel zijn
de laatste ondernemers van de Dordtselaan van het eerste uur. Foto Rein Wolters -

15 november 1964 tegen Sittardia
uit Limburg. Na lang revalideren
maakte Rein zijn rentree op een
woensdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd op Varkenoord tegen Overmaas. Ik weet
nog dat ik twee gulden entree aan
meneer L.J. van der Spek moest
betalen om erbij te mogen zijn.
Hij was destijds bestuurslid van
Overmaas en daarnaast collecteur
van de Staatsloterij en had een winkelpand aan de Putselaan 77b met
een binnendeur met een raamluik
waar hij de loten door verkocht.
De buurman van Kreijermaat
was ﬁetsenmaker J. Witkamp,
een vakman die altijd gul was
voor buurtvereniging Stokroosstraat. Hij stelde menig leuke prijs
beschikbaar voor de tombola op de
jaarlijkse feestavond in feestzaal
Verzamelgebouw-Zuid aan de
Strevelsweg.
Veranderd
Bekende winkels aan de kop van
de Putsebocht bij de Dordtselaan
waren destijds op de Putsebocht
189a Jobu in haarden en kachels,
grootgrutter Piet de Gruyter (193),
café Musis Sacrum van A. de
Ridder op 201d en op het pleintje
zelf de kiosk van bloemenboer
M. Pieters. Door een bedrijfswijzi-

ging veranderde de naam van De
Gruyter in 1977 in Gruma. In 1996
werd het leegstaande winkelpand
in gebruik genomen door Het
Zuider Sleutelhuis van Gerard M.
Honcoop. In 1965 begon hij zijn
zaak op het gedeelte van de Putsebocht 59 tussen de Zwederstraat
en de Heer Nicolaasstraat. Door
goede service en het leveren van
kwaliteitsproducten breidde Het
Zuider Sleutelhuis uit tot een ﬂorerend bedrijf met gespecialiseerde
mensen op de loonlijst.
Op de tegenoverliggende hoek
was J.A. Arkesteyn (Dordtselaan
164) actief met zijn brood- en
banketbakkerij. Arkesteyn heeft
zich, ondanks de jaren durende
stadsvernieuwing en almaar veranderende bevolkingssamenstelling,
met zijn kwaliteitsproducten en
bijzondere gebaksoorten heel lang
staande gehouden. Aan het eind
van de jaren zestig breidde het
bedrijf uit met een naastgelegen
winkelpand. Anno 2006 was het
65 jaar actief en stond het te boek
als een van de fraaiste winkels van
de buurt. Aan de Dordtselaan 256,
op de hoek Stevelsweg, zit nog
steeds het foto-, ﬁlm- en muziekinstrumentenbedrijf van Tom de
Graaf, vroeger Stolk & De Graaf.
Ruim veertig jaar geleden kocht ik
er chemicaliën en papier om mijn
zwart/wit foto’s te ontwikkelen en
af te drukken. De douchecabine
van mijn woning in de Rosestraat
deed dienst als donkere kamer. Het
was zittend op de wc-pot improviseren en nog eens improviseren,
maar het resultaat mocht er zijn.
Het was een andere sfeer dan het
nu schieten van een plaatje dat
een paar seconden later al op een
beeldscherm aan de andere kant
van de wereld pronkt. De fototechniek is een andere geworden en de
Dordtselaan helaas ook.
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ŠkodaYeti

DE SLIMME SUV VAN ŠKODA

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern
Bezoek onze toonzaal in de regio
Vanaf € 19.190,-. Lease vanaf € 415,-.

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

B

Brandstofverbruik gemiddeld 5,4-8,0 L/100 km (1op 12,5-18,5) CO2 emissie 140-189 gr/km.
Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedrag is excl. BTW en
brandstof per maand via Škoda Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Excl. verzekering en eigen
risico  500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen
bevatten.

AUTOBEDRIJF SWARTTOUW

Zwolseweg 56 (Vaanpark 4), 2994 LB Barendrecht, 0180 - 53 23 93

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

23 vestigingen in Nederland

Hotel “De Lochemse Berg”

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

E l k e d a g o p re i s ,
zonder autorijbewijs

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

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.

www.Brommobiel.nl

Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551

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

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

3 Hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
75 meubelfabrikanten onder een dak!

BANKSTELLEN

LEDIKANTEN

WANDKASTEN

LINNENKASTEN

DRESSOIRS

LATTENBODEMS

EETHOEKEN

MATRASSEN

SALONTAFELS
FAUTEUILS

Bankstel 2.5 + 2 zits

Leer
E. 1798,-

KLEINMEUBELEN

Seniorenledikanten 1, 2 persoons en deelbaar / actie: 90 x 200 nu E. 199,-

Grote sortering voor kleine woonkamers! Dressoirs, salontafels, eetk.tafels enz.

VERBREE MEUBELEN

3500m2

Twijnstraweg 6a (industrieterrein) Lekkerkerk tel. 0180-661706
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.00 uur
Vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl zaterdag
9.30 – 16.30 uur

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling
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Kunt u dit nog lezen?
Deze woorden tik ik op de dag, dat in Zwitserland een wetenschappelijke proef met
een deeltjesversneller is begonnen. Voorstanders van deze proef denken hiermee nog
meer van het ontstaan van het heelal te weten te komen, pessimisten zien in het experiment zwarte gaten opduiken, die het einde van de wereld kunnen aankondigen. Stel
dat die zwarte gaten er komen, zit ik nu toch mooi voor Jan met de Korte-Achternaam
een Spionnetje vol te tikken.
Op mijn lagere school en zelfs niet
op de mulo heb ik iets van stroomversnellers geleerd. Trouwens, ik
hoorde ook niets over computers,
kleurentelevisie, maanlandingen,
bromscooters, vakanties in Thailand,
internet, gemaksmaaltijden, navigators, GSM-metjes of satellietschotels.
Wat hebben we tussen 1945 en vandaag allemaal zien komen (en soms
ook weer verdwijnen)?
Goed, het gaat om de CENGdeeltjesversneller. Begrijpen doe ik
er absoluut niets van, maar omdat
ik niet als dom over wil komen, het
volgende:
Op de grens van Frankrijk en Zwitserland brengen onderzoekers atoomdeeltjes met elkaar in botsing in de
deeltjesversneller, een 27 kilometer
lang buizenstelsel. Hierbij komen
fragmenten vrij die inzicht geven in
de kleinste bouwstenen van materie.
Verleden week dinsdag is men er in
geslaagd twee bundels met protonen,
de fundamenten van atomen, op elkaar te laten botsen met een snelheid
van 7 tera-elektronenvolt. Dat is de
eenheid die natuurkundigen gebruiken voor dergelijke experimenten.
Nog nooit is er zo’n hoge energie opgewekt. Met het oerknalexperiment
willen de onderzoekers een beter
beeld krijgen van de samenstelling
van het heelal in de eerste momenten
na zijn ontstaan door de oerknal.
Iedereen zal nu overtuigd raken van
het nut van deze miljarden verslindende operatie. Laten we eerst eens
kijken naar de behaalde snelheid:
7 tera-elektronenvolt! Tegen zo’n
snelheid kan geen flitspaal op;
binnenkort komen de eerste snelle
scootmobieltjes op de markt.
Nu men gaat weten hoe de samenstelling van het heelal was, direct na
de oerknal, zullen de prijzen bij de
supermarkten gelijk met 60% dalen.
Een andere positieve bijkomstigheid
is, dat in de gezondheids- en bejaardenzorg geen tekorten meer in geld,

personeel en middelen zijn.
Oh, ik klets uit mijn nek?
Voorlopig houd ik het maar op wat
mij met de paplepel is ingegeven:
In den beginne schiep God hemel
en aarde. De aarde nu was woest en
ledig, en duisternis lag op den vloed,
en de Geest Gods zweefde over de
wateren.
Tot mijn 10e-12e jaar geloofde ik
onvoorwaardelijk in deze bijbeltekst;
nu in 2010 denk ik er heel anders
over, maar ‘de schepping’ zal voor
mij nooit een wetenschappelijk
gebeuren worden.

Veranderingen
Ik schreef al, dat ‘onze’ generatie het
nodige heeft meegemaakt in de tijd
dat we op deze aardkloot rondlopen. Het kan iets technisch zijn, het
kunnen herinneringen aan gewone
straatbeelden zijn.
Ik zit ineens te denken aan het Zwarte Weggetje, ingeklemd tussen de
Franselaan en de goederenspoorlijn.
Ik herinner me een breed koolaspad,
dat zich slingerde tussen de tientallen
volkstuintjes door. Niets, helemaal
niets is er nog, dat op dat Zwarte
Weggetje wijst.
U zult zich ook die hatelijke bordjes
nog wel herinneren, waarop stond
‘Verboden zich op het gras te bevinden’. Wat vonden we het een vooruitgang, toen ergens in de jaren zestig
de eerste speelweide in Het Park
werd geopend. Er was een stukje
gras, waarop je zomaar mocht lopen,
zitten of liggen. Maar de weide
ernaast was nog steeds voorzien van
een 25-30 centimeter hoog hekje;
natuurlijk ontbraken de ‘Verbodenbordjes’ niet. Nu alle verboden en
beperkingen in het openbaar groen
zijn weggehaald, kan ik niet zeggen
dat dit groen daarvan achteruit is
gegaan. Integendeel, het lijkt wel of
de oude en nieuwe Rotterdammer
zorgzaam met ‘zijn’ groen omgaat.

door Aad van der Struijs

Televisie
Toen in 1951 de eerste televisieuitzendingen plaatsvonden, probeerde
ik iedere dinsdag- en vrijdagavond
op de Goudsesingel te zijn, want
Van Daalen had twee spelende TVtoestellen in zijn etalage staan. Maar
ik was zeker de enige niet. Tientallen
wijkbewoners kwamen naar ‘mijn’
televisiehoekje.
Mijn volle neef Adri Vliegenthart
in de Vlaardingse Potgieterstraat
kocht eind 1952 zelf een Philips(!)
televisietoestel. Adri heeft zijn hele
leven bij zijn moeder, mijn tante Co,
gewoond. O nee, dat is niet waar:
toen tante Co overleed, is Adri in het
huis blijven wonen. Deze tante Co,
een doodvriendelijke vrouw, heb ik
nooit anders gekend als een vrouw
met een schort om het lichaam en
een stofdoek in haar handen. Als
Adri zijn Philips(!)-radiotoestel
aanzette, veegde tante Co direct de
vlekken(?) van de afstemschaal. Adri
was een Philips-fanaat eerste klas.
Wanneer zijn radiohandelaar (later
ook TV-handelaar) hem informeerde,
dat er weer een nieuwer en moderner
Philips-apparaat in zijn winkel op
de hoek Hoogstraat/Afrol was binnengekomen, stond Adri binnen 24
uur het apparaat te bekijken en te beluisteren. Niet vreemd was, dat voor
het einde van de week het nieuwe
ontvangsttoestel in de Potgieterstraat
stond en het ‘oude’ toestel van Adri
als nieuw in de winkel.
Adri was een Philipsman pur sang;
elke suggestie mijnerzijds om eens
te kijken naar een Duits, of eventueel
een Japans, merk werd hoonlachend
door hem van de hand gewezen.
Philips was het, Philips moest het
zijn! Dat dit later veranderde, kwam
ook een beetje door mij.
Ná de Watersnoodramp in 1953
vertelde mijn moeder mij, dat ik niet
meer regelmatig naar Vlaardingen
hoefde te gaan. Vragen mijnerzijds
leverden slechts een “Wacht maar
af” op. En ja hoor, ik kwam van
mijn werk en in de alkoof stond
een Philips(!) ‘konijnenhok’. Met

een beeldbuis van zo’n 25 cm was
het best het bekijken waard. De
beeldbuis was weliswaar nog niet zo
groot als bij neef Adri, daar was het
formaat 31 cm, maar ik voelde me de
koning te rijk. Wij waren de eersten
in de straat, waar op het dak een TVantenne verscheen.
Vader voelde zich ook tevreden.
De reden gaf hij een paar maanden
later: Adri was PvdA-er in hart en
nieren en ook nog(!) VARA-lid. U
begrijpt, volgens vader bewoog ik
mij op 15-jarige leeftijd in een zeer
gevaarlijk milieu. En nu kwam ik er
niet meer zo vaak.
Thuis werd het ‘konijnenhok’ al na
enkele maanden vervangen door een
streekontvanger. En daarop konden
we in Delfshaven ook de uitzendingen van E55-TV zien. Dat was
mijn eerste (beeld)kennismaking
met Mies Bouwman. Ook leerde ik
de naam van regisseur Erik de Vries
kennen, een man die uit de tijdelijke
studio in Het Park de mooiste beelden verzorgde. Zittend tweehoog
achter in de Schans, kon ik toen niet
bevroeden dat Erik en ik rond 1970
heel actief zouden samenwerken.
In 1967, ik was inmiddels vijf jaar
getrouwd en woonde op mezelf,
werd de kleurentelevisie in Nederland geïntroduceerd. Vader was er als
de kippen bij en kocht bij De Jong in
de Zaagmolenstraat (Radio Correct)
een Philips KTV. Buiten vijf minuten
kleurentestplaat was er weinig kleurrijks te zien in de enkele uitzending
die er was. Wel viel op, dat zeer
regelmatig het toestel ‘geconverteerd’ moest worden. Je moest dan de
hoofdkleuren rood, groen en blauw
op elkaar leggen, om wit te krijgen.
Pa ontevreden en ik nog meer: ik
moest namelijk steeds naar het ouderlijk huis om dat klusje te klaren.
Tot Sony met de Trinitron-beeldbuis
op de markt verscheen. Er viel niets
meer te convergeren; je zette het toestel aan en alles was perfect. Vader
luisterde naar mijn argumenten en
het was afgelopen met mijn activiteiten. Natuurlijk stelde ik neef Adri
op de hoogte van mijn ervaringen en
zijn “Dat kan toch niet”, “het zal wel
niets zijn” en “als Philips van deze
vinding afweet, zullen zij het ook
wel doen” waren duidelijke taal.

Maar toch: zes maanden later ging
ik een drankje bij hem drinken en
wat stond er in de voorkamer? Juist,
een prachtige Sony. Het was nog niet
in de woonkamer gezet, want daar
pronkte nog een Philips. Die Philips
was wel de allerlaatste in huize
Vliegenthart, vanaf de komst van
de eerste Japanner, vergat Adri op
audiovisueel gebied de lichtlampenfabriek in Eindhoven.

Teleurstellend
Het gratis parkeren voor gehandicapten op alle openbare parkeerplaatsen
is van de baan. De Eerste Kamer
heeft verleden week het wetsvoorstel, dat voorzag in gratis parkeren
verworpen. Vorig jaar schaarde de
Tweede Kamer zich met een ruime
meerderheid achter dit wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Marjo
van Dijken (PvdA). Veel senatoren
vinden echter dat gemeenten zelf
moeten kunnen bepalen of parkeren
wel of niet gratis moet zijn voor
gehandicapten en verwierpen het
voorstel daarom.
Als gehandicapte vind ik dit jammer. Waar je in Delft zonder meer
als invalide met een Europese
Invalidenkaart overal gratis mag
staan, moet je in Rotterdam overal
betalen. In Amsterdam moet je eerst
langs Parkeerbeheer om een gratis
bonnetje te halen en daarna zijn alle
parkeerplaatsen 24 uur voor jou. In
Gouda moet je aan de meter betalen,
maar de meter bij een invalidenparkeerplaats ‘vraagt’ 50% minder geld.
Iedere Nederlandse gemeente had/
heeft/houdt zijn eigen regels. Hoe
kom je er ooit achter waar je wel of
waar je niet moet betalen?
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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LEEGVERKOOP

1000

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

VAN GEHELE
SHOWROOMMODELLEN
EN MAGAZIJNVOORRADEN

OP ALLE ACCESSOIRES 50% KORTING
ENKELE VOORBEELDEN:

Moderne en klassieke bankstellen

10 TOT 50% KORTING
500 stuks relaxfauteuils

10 TOT 50% KORTING
Op alle
showroommodellen
schouw + haard

Druk-/zetfouten voorbehouden.

35% KORTING

Dealer van oa :
het Anker
Brouwers meubelen
van der Drift
Elastoform
Elano
Eastborn
Eleonora
Frans Bijnen
Gepade
Himolla
Habufa
Karel Mintjens
Koopmans
Loom
Mantelassie
de Man
Maxfurn
Mecam
Neostijle
Revalux
Sit design
Theuns
de Toekomst
Vermulm
VDV
Wildeboer

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

zonnig geprijsd

Actiemodellen:

F O T O ’ S K U N N E N A F W I J K E N VA N H E T S H O W M O D E L WA N T O P = O P

ALTIJD KORTING
VAN 10 TOT 60%

Barometers

ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T • É É N M A L I G • O P I S D U S È C H T O P !

10% korting

Rikkoert Lekkerkerks
Klokkenhuys heeft
voor u een ongeëvenaarde collectie barometers samengesteld.
Leverbaar in vele
houtsoorten of geheel
in glas met roestvrij
staal.

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl
Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.30 u.
Zaterdag: 09.00 tot 13.00 u.

O l y mp i a w e g 2 5 0
3 0 7 8 H T R ot t e rdam
internet: www.leije.nl

Te l e f o o n 0 1 0 4 3 2 5 4 4 4
M obie l 0 6 2 2 0 0 1 3 0 3
e-mail: leije@leije.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812
Concept-uitvaart vanaf € 2.950,-Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Informatie: 010-24.29.810
Website: http://www.wimzwijnenburg.nl

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.
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TANTE POST
Buitenzwembaden
Naar aanleiding van de buitenzwembadverhalen (met aanvullingen) over
Mallegat en Maashaven nog navolgende
aanvulling.
Deze zwembaden werden aan het eind
van het zwemseizoen ‘opgehaald/
omhoog getakeld’. Omdat het gemeentebaden waren, werd dat gedaan door de
dienst Gemeentewerken/afd. Onderhoud
Gebouwen, waar mijn vader werkte
in de Onderhoudspost Bas Jungeriusstraat. Hij was ondermeer belast met het
‘optakelen’ en weer ‘te water laten’ van
de zwembaden.
Het was voor ons gezin met zes kinderen
de enige keer per jaar dat we vis aten. De
bodems van de zwembaden waren open;
het waren als het ware houten roosters,
waar de vissen in en uit konden zwemmen. Bij het ophalen van de zwembaden
bleven er altijd veel vissen achter..... Dus
zó aten wij dan eenmaal per jaar gebakken vis, met dank aan Gemeentewerken
Rotterdam.
Aad van der Leer
Zwijndrecht
aadvanderleer@online.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
In de laatst verschenen De Oud-Rotterdammer viel mijn oog op een artikel
plus foto over de mulo op de hoek van
de Gaesbeekstraat en Zwartewaalstraat.
Ik heb van september 1944 tot mei/
juni 1948, het examenjaar, deze mulo
bezocht. Volgens mij bestaat het gebouw
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

Stadhuis
Ik beschouw mijzelf als oud-Rotterdammer, doordat ik vanaf mijn
geboorte tot de dag dat ik in mei 1949 Nederland verliet 23 jaar in
het stadhuis heb gewoond. Ik zie op een miniatuur bronsplakkaat in
mijn bezit “De eerste raadsvergadering had plaats op 1 september
1920”, nu dus bijna 90 jaar geleden.
Ik bezit ook nog een foto van de architect en zijn bouwers. Op bijgaande foto ziet u: in het midden, met wandelstok, professor Evers,
rechts van hem, met bolhoed, 1e opzichter Hupkens, met slappe hoed
mijn vader Heins, ook 1e opzichter, links van hem architect Kok,
hoofduitvoerder Geus, hoofdopzichter Heemkerk en technisch aannemer Vermeulen. De andere mensen op de foto zijn niet genoemd.
Toen het gebouw in 1920 klaar was, verzocht prof Evers mijn vader
de kantoren in te richten. Hij stelde voor een woning in te richten in
het stadhuis en omdat het na de Eerste Wereldoorlog moeilijk was
een woning en werk in de bouw te vinden, accepteerden mijn ouders
dit aanbod met open armen. De woning was in de Stadhuisstraat,
later met het postkantoor aan de andere zijde. Mijn ouders woonden in het stadhuis tot 1952, toen mijn vader met pensioen ging. Mijn vader was erg trots op ‘zijn’ stadhuis en
toen in 1940 het stadhuis werd gebombardeerd, keerde mijn vader om ongeveer drie uur ’s middags terug naar het stadhuis. Hij bracht eerst onze familie van zeven personen uit
de schuilkelder naar mijn grootouders in Hillegersberg. Die middag heeft mijn vader, samen met brandweervrijwilligers, tientallen interne branden in het stadhuis geblust en het
zodoende gered van verdere afbraak. Hij was dus zowel bouwer als redder van zijn geliefde stadhuis.
Henk Heins
36/2 Foothills Road, Tarrawanna NSW 2518, Australië, (02)42844526

nog, maar is er geen mulo meer in gevestigd. Ik herinner mij de in het artikel
genoemde directeur Schukking, een
streng uitziende man. Ook herinner ik mij
enkele docenten en wel de heren Van de
Bast, onze klassenonderwijzer, Vroege,
Overhand en Rotmans en mevrouw
Van der Kade. Mogelijk zijn sommige
medeleerlingen nog in leven. Ik herinner
mij Sonja van Duin, Cato en Gerard, Gré

Blanken, Tom Visser, Gerrit Hofman,
Willemse en Van Klaveren. Ik hoop in
mei aanstaande 79 jaar te worden, mijn
medeleerlingen van destijds zullen eveneens in 1931 of 1932 geboren zijn.
J.v.Wingaarden
Park Vossendijk 20
3192 XL Hoogvliet
--------------------------------------------------

Montessori kleuterschool

Als oud-Rotterdamse en trouw lezeres van uw krant, wil ik graag iets van mijn vroege levensjaren in Rotterdam vertellen. Ik
ontvang De Oud Rotterdammer via het abonnement en als ik de verhalen lees, herleeft het verleden.
Wij woonden van 1929 tot 1932 in de Heer Kerstantstraat. Vader, moeder, twee oudere zusjes en één broertje, (later nog drie
broertjes). Toen ik drie jaar werd ging ik naar de Montessori kleuterschool van juffrouw Drost. Ik meen op de Soetendaalseweg
of anders in één van de zijstraten. Ik moest in ieder geval de drukke brede Soetendaalseweg oversteken, altijd stevig vastgehouden door mijn oudere zusjes Sjaan en Jo.
De allereerste dag dat ik op school kwam, was er een feest. De grote zandbak werd voor het eerst in gebruik genomen. Alle
kinderen maakten een grote zandberg. Juffrouw Drost, het hoofd van de school, pakte mij toen op en zette mij boven op de
zandberg.
Op deze school ben ik in veel dingen gestimuleerd. Het was een heerlijke school, waar ik drie jaar leerlinge ben geweest. Iedere
morgen, wanneer de schooldeuren open gingen, werden wij in rijen opgesteld en gingen dan rustig naar binnen. Er waren drie
klassen, maar eerst ging iedereen naar de grote zaal. Wij stonden allemaal tegen de muren, onze handjes uitgestoken. Die werden
iedere morgen gecontroleerd of ze schoon gewassen waren, je oren, en, uit je onderjurkzakje, een schoon gestreken zakdoek.
Moeder mopperde daar wel eens over, vooral over dat het gestreken moest zijn. Na de inspectie zongen wij een lied en dan ging
je naar je klas waar veel speelmogelijkheden; vooral het lerende spelen, dat je fantasie prikkelde. Waar je ook geprezen werd als
je iets moois had getekend of geplakt. Ik herinner mij ook nog het zingen en dansen in de grote zaal, bij de piano en het Iintenspel dat wij opvoerden aan het eind van
het schooljaar voor de ouders, opa’s en
oma’s.
Ik weet dat juffrouw Drost heel lang
hoofd van de school is geweest. Het was
een schat van een vrouw, met veel liefde
voor kinderen en haar vak. Ik ben nu 83,
dus ik denk niet dat er nog veel mensen
zijn, die, toen in mijn klas zaten en zich
op deze foto’s herkennen. Maar als dat
wel zo is, zou ik het fijn vinden te horen
of zij ook zulke mooie en•fijne herinneringen hebben aan een school die voor
mij héél bijzonder is geweest.
Elizabeth Rippe Sonneveld
Hobbemakade 390
7204 TE Zutphen
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- 1929 Montessorischool van juffrouw Drost. Ik zit midden, bovenop de berg, en juffrouw
Drost houdt mij van achteren vast -

Krekelstraat
Bij het lezen van De Oud-Rotterdammer
van 23 februari 2010 las ik een stukje
van de heer Bezooijen over meneer
De Haan uit de Krekelstraat twee hoog
bij dat verwoeste stuk. Dat meneer De
Haan schoolmeester was klopt en wel in
de Ketenstraat 20, een zijstraat van de
Goudserijweg. Ik heb kort na de oorlog
bij hem in de laatste drie klassen gezeten
in de jaren 1947 tot en met 1949. Ik was
12 à 13 jaar.
Meneer De Haan was een fijne man en
daardoor heb ik een geweldige tijd gehad
op die school. Als er op school iets te
vieren was, mocht ik altijd helpen met
de decorbouw; dat vond ik geweldig.
Tijdens mijn schooltijd knipte hij ook
mijn haar. Hij liep altijd in de klas te
controleren op het werk en als hij dan bij
mij was, voelde hij mijn haar en zei dan:
“Kom je woensdag even om je haar te
knippen.”
Ik woonde in de Wollenfoppenstraat
naast de school De Bieenkorf. De school
in de Ketenstraat was De Schakel.
Ik vraag mij af of er nog lezers zijn die
foto’s hebben van de Wollenfoppenstraat
en Ketenstraat en een klassenfoto van
ons met meneer De Haan. En wie er nog
reacties kwijt wil, heel graag.
Wim van der Klein
Zuidzijdsedijk 135
3194 NO Hoogvliet
wimc097@hetnet.nl
-------------------------------------------------Monument voor
doodgeborenen
Ik ben 54 jaar geleden geboren in
Tuindorp de Vaan en heb vervolgens
mijn jeugd doorgebracht in Tuindorp
Vreewijk. Ik wil in Rotterdam een monument oprichten voor alle doodgeboren kindjes, voor de ouders, de broers
en zussen, vanwege mijn moeder die
11 december 1957 in het St. Clara Ziekenhuis beviel van mijn broertje. In die
tijd werd het kind meteen weggehaald,

aangegeven bij de burgerlijke stand,
soms gedoopt en vervolgens begraven.
Dit werd over het algemeen geregeld
door geestelijken (nonnen) die in het
ziekenhuis werkten. Mijn ouders hebben het kindje nooit gezien. Het enige
dat de nonnen ze hebben verteld, is dat
het een mooi kindje was met donker
haar. In die tijd werd geadviseerd er
niet meer over te praten, dat was niet
goed voor de moeder. Mijn moeder
heeft de rest van haar leven met een
enorm stil verdriet geleefd en praat
sinds kort met veel emotie over haar
overleden kind.
Doordat ik voor mijn opleiding een
scriptie schrijf over dit onderwerp,
kwam ik in contact met Irene Cremer.
Bij toeval ontdekte Irene dat 1016
doodgeborenen bij de heg van het
Heerlense kerkhof zijn begraven.
Zo ging het balletje rollen. Er is een
monument opgericht waar honderden
ouders alsnog kunnen rouwen om hun
kind. Daarna zijn er door het hele land
tal van monumenten opgericht. Maar
nog niet in Rotterdam!
Ik ben op zoek gegaan naar mijn
broertje. Waar is hij begraven? Wat is
er na zijn overlijden met hem gebeurd?
Graag kom ik in contact met ouders
en/of broers en zussen die een soortgelijke ervaring hebben. Er moeten toch
meer kindjes zijn overleden tijdens of
na de bevalling thuis, in het St. Clara
Ziekenhuis of andere ziekenhuizen in
Rotterdam?
Mijn scriptie is nog steeds erg belangrijk, maar doordat ik wat dieper ben
gaan graven in deze geschiedenis, is
het oprichten van een monument in
Rotterdam net zo belangrijk, zo niet
belangrijker geworden.
Voor meer informatie of vragen kun je
contact op nemen met
Hennie van Dongen
hennie_vandongen@hotmail.com
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Ik ben Kees Jansen

Ik stuur een klassenfoto uit 1928, gemaakt in de Overijsselse straat in Rotterdam
Zuid. Ik sta op de foto achterin bij de leraar (blond haar) achter mij zit Kik Smit. Ik
weet nog dat de meester mijnheer Mol was en als bijnaam Snoepie had. Verder zie
je op de foto Jan en Leen Bouwman en Gerard Pijl. Ik ben nu 88 jaar en heel erg
benieuwd of er nog mensen zijn die zich herkennen op de foto. Als dat zo is hoor ik
dit graag.
Kees Jansen tel 010-4191016

Lientje de Baat
Wie kan mij helpen aan nadere bijzonderheden over Lientje de Baat (ca. 1935)
wonend ca. 1942 in de Enschotstraat
(Brabantse Dorp - noodwoningen bij
Zuidplein - 1965/1966 afgebroken)
te Rotterdam. Zij had een zus Ida en
haar moeder was mogelijk van Poolse
afkomst. Wellicht is zij later naar België
verhuisd.
Martin Jongkoen
Diasporalaan 44, 8017 DH Zwolle
06-30715620
-----------------------------------------------Ds. A.R. Rutgersschool
Langs deze weg wil ik de redactie van
DOR hartelijk bedanken voor het plaatsen van een oproep voor het opsporen
van oud-leerlingen. Er hebben zich zeer
vele oud-leerlingen gemeld waardoor
de reünie een overweldigend succes
was; zelfs zo dat is besloten volgend
jaar weer een reünie te organiseren op
zaterdag 2 april 2011.
Wij zijn nog steeds op zoek naar de
volgende oud-leerlingen:
Joop (van) Eck, Tom Langeveld, Ko

Landman, Gerda Nienoord, Hans
Alber(t)s, Willie Apon, Corrie Apon,
Hannie Helders, Jannie v.d.Bosch, Ellie
Boomgaards. Cilla Bestebreur, Ali Bik,
Hanny Boesschoten, Henny Baas, Nel
van Vliet, Anneke v.d. Bogaard. Else
v.d. Ende, Tineke van Veen, Ineke
Elferink, Louise Joosten, Mien de Lang.
Emmie Wolters, Ria Boes(s)choten, Jan
de Smidt, Marian van Straaten. Alle informatie over bovengenoemde personen
kan worden doorgegeven aan:
Frits ‘t Hart
Seine 43
2911 HG Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-324808
fritshart@planet.nl
-----------------------------------------------Reünie voormalige Demonstratiecompagnie (Demcie).
Woensdag 22 april 2010 organiseert de
Stichting Regiment Limburgse Jagers in
de Oranje kazerne te Schaarsbergen bij
Arnhem een reünie voor de oud-leden,
beroeps en dienstplichtig, van de Demonstratiecompagnie die van 1951-1970
in het Kazcplx Kranenburg-Zuid in

Harderwijk waren gelegerd. Opgave bij
voorkeur via www.limburgsejagers.nl of
per brief/kaart: Reüniecomité Demcie,
Ulenpas 3, 6825 ED Arnhem, naam,
voorletters, adres en Liplg/periode.
Deelname aan de reünie kost € 11,-- p.p.
(echtgenote/partner/begeleider ook welkom), over te maken op rekening 72752
t.n.v. Stichting Regiment Limburgse
Jagers, Melick met de toevoeging: Demcie, naam, voorletters en adres, Liplg !!!
Nadere informatie zie
www.limburgsejagers.nl
------------------------------------------------DBM 3
Het dienstplichtig peloton DBM 3
(Depôts Bewapening en Munitie 3) was
gelegerd op het Schefferkamp bij De
Lier in het Westland en ‘draaide dienst’
in het Staelduijnsche Bosch, eveneens in
het Westland. Een prachtig natuurgebied
dat na het aflopen van twee internationale militaire kwesties: Nieuw-Guinea
en De Koude Oorlog, voor het publiek
toegankelijk werd. Ik was van de
lichting dienstplichtigen voor de KLu
(Koninklijke Luchtmacht) van ‘61-3
tot ‘63-3 die in plaats van eenentwintig
maanden plots vierentwintig maanden
moesten, vanwege een onverwachte
interdepartementale beschikking. Aangezien de meerderheid van ‘de maten’ in
Zuid-Holland woonde, is er een gerede
kans dat oud DBM’-ers dit oproepje
lezen. Omdat alle bedoelde dienstplichtigen uit die periode inmiddels tegen
en in de zeventig zijn, durf ik de vraag
te stellen of de nog in leven zijnden, en
zij die zich in voorgaande herkennen,
willen reageren in DOR of op/naar mijn
e-mailadres. Geen telefoonnummer,
want telefoongesprekken kan ik minder
goed aan dan berichten lezen.
jvanoers@upcmail.nl
------------------------------------------------Reünie RVV Transvalia ZW
Ter gelegenheid van het 105-jarig
bestaan van RVV Transvalia ZW,
organiseren we zaterdag 8 mei 2010
een reünie/feestavond op het sportcomplex aan de Charloisse Lagedijk 761,
3084LC Rotterdam. Hiervoor zijn wij

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
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 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

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
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op zoek naar oud-leden, oud-sponsors,
donateurs of andere belangstellenden
die onze vereniging, vanuit het verleden,
een warm hart toedragen. Onder het
genot van een hapje en een drankje
kunnen herinneringen en legendarische
gebeurtenissen uit onze rijke clubhistorie worden opgehaald.
Deze reünie/feestavond wordt voorafgegaan door een groot MIX-toernooi met
deelname van oud-leden en alle huidige
leden vanaf de B-jeugd tot de senioren.
Voor nadere informatie over en het
bezoeken van deze reünie kunt u contact
opnemen met:
Erwin Saarloos, 06 – 42605172
info@arbobas.nl
Wim van de Ven, 010 - 5013929
wean@planet.nl
------------------------------------------------PPSC
30 April viert voetbalvereniging PPSC
in Schiedam het 90-jarig bestaan. Naast
een aantal jeugdfestiviteiten houden we
1 mei een reünie voor oud-leden op ons
complex in het Thurlede sportpark. Wij
hopen dat zoveel mogelijk oud-leden
contact willen opnemen, zodat we hen
een uitnodiging kunnen sturen voor deze
reünie.
Reüniecommissie
H.J. Ottenhof
Havenbogen 17, 3117 NT Schiedam
010-4263288

-----------------------------------------------Depot Verenigde
Zuivelhandel, Bloklandstraat.
Wie kan mij meer vertellen over het uitgifte depot van de Verenigde Zuivelhandel ( VZ) aan de Bloklandstraat 91.Ik
wil wat meer weten van de Depothouder
Jan en zijn hulp Piet ( achternamen
onbekend ) ik denk dat ze, als ze nog
leven, in de tachtig jaar zullen zijn. Ze
waren daar vanaf de vijftiger jaren actief
met het leveren van melkproducten
aan de melkboeren die daar dagelijks
hun melkproducten, waarmee langs de
huizen werd gegaan, kwamen ophalen.
Dagelijks werd er ‘s morgens vroeg op
de stoep de verse melk in draadkratten
geleverd en de losse melk werd bovenin
de opslag in een tank gestort. In de
namiddag werd dan het lege fust weer
opgehaald en de melktank gespoeld
voor de volgende dag. Als jongentje die
er boven woonde haalde ik de doppen
dagelijks van de flessen voor de missie,
soms hadden we wekelijks een groet
doos vol. Ook zou ik graag weten wanneer het depot is gesloten.
Misschien dat iemand mij nog wat kan
vertellen.
arilapernis@12move.nl

GEB

Deze ploeg werkte omstreeks 1948 bij het GEB afd.SVP aan de Wilhelminakade.
Als je er ook op staat, mail dat dan aan h.timmerman@hetnet.nl. Misschien kunnen
we dan oude herinneringen ophalen.
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Reünie Cebeco Rotterdam
Het hoofdkantoor van Cebeco was tot
1962 gevestigd aan ‘t Haringvliet en
nadien aan de Blaak 31. Inmiddels is het
kantoor aan de Blaak afgebroken en wordt
daar een nieuw kantoor gebouwd.
Een aantal oud-medewerkers heeft het
plan opgevat een reünie te houden. We
hebben tot heden 240 mensen kunnen
opsporen, maar realiseren ons dat er nog
veel meer mensen moeten zijn die daar
gewerkt hebben. Dus vragen wij iedereen
die op het hoofdkantoor heeft gewerkt
zich op te geven voor een reünie op 8 mei
2010 in Restaurant Engels te Rotterdam.
Aanmelden voor de reünie kan via
www.cebecordamreunie.nl of u kunt
schrijven naar Reüniecommissie Cebeco
Rotterdam, Antwoordnummer 50501,
3050 WB Rotterdam. De bijdrage voor de
reünie is € 45,-- p.p.
Namens de Reüniecommissie
Frans Kleisterlee
-------------------------------------------------Telefoondienst
Van 1953 tot 1958 heb ik met veel plezier
gewerkt bij de Plaatselijke Telefoondienst
aan de Botersloot 187. Eerst een jaar als

geoefend werkman in de Werkplaats bij
de heer J. de Vries, later op kantoor bij de
heer Baars van de afdeling Gebouw en
Werkplaats. Ik zoek een telefoonboekje
waarin de namen stonden van de afdelingen en de personen die daar werkten.
Zelf stond ik erin als Mej. J.A. de Groot,
toestel 153, afd. Geb. en Werkpl. Ik zou
het graag willen kopiëren.
Mevrouw J.A. van der Wielen-de Groot
Hamakerstraat 77
De Wilgenplas, kmr 60
3052 JA Rotterdam
010-4623612
-------------------------------------------------Gezocht
Ik zoek contact met (aangenomen)
verwanten (De Wijs) van mijn oud-oom
Izaac Peter. Wie hier meer van weet, graag
contact met:
A. Peter
Javastraat 57
2585 AG Den Haag
-------------------------------------------------Rvv DHZ 90 Jaar
Naar aanleiding van het 90-jarig bestaan
(8 mei 1920 – 8 mei 2010) van Rvv DHZ
zoeken we oud-leden, foto’s of ander

materiaal (zoals oude krantenknipsels).
Tevens hebben we het plan zaterdag 8 mei
‘s middags een reünie en een reüniewedstrijd te organiseren met de leden en
oud-leden die gevoetbald hebben tussen
1970 en 1985. Als u zich geroepen voelt
en nog een balletje kan trappen; doe mee
en geef u op.
Informatie over de reünie of de wedstrijd,
email Koos Nowee.
kpnowee@hotmail.com
-------------------------------------------------Elly Pijl en Rina de Bruin
Wij zoeken Elly Pijl en Rina de Bruin.
Van 1960-1965 hebben wij met elkaar
op de F.D.Roosevelt UlO te Rotterdam
gezeten. Van Elly weten wij dat ze naar
Terneuzen is verhuisd en getrouwd met
iemand die bij de marechaussee werkt(e).
We zijn nu allemaal 61 à 62 jaar. We
hopen dat iemand ons kan helpen.
Cobi v/d Steen en Marja de Boer
010-5014126
jc.nesselaar@hetnet.nl

Eben- Haezer, Dr Visserschool uit de
Klaverstraat.
Bij deelname reünie contact opnemen
met Wim van Vuuren, 010-4164473
wimvanvuuren@live.nl of Peter Homan,
p.homan7@upcmail.nl
-------------------------------------------------Da Costaschool
Ik ben op zoek naar vriendinnen uit mijn
jeugd. We zaten op de Da Costa School
in Rotterdam-Zuid bij meesters Bax, Bos

en De Jong. De namen zijn Alie Brusse,
Tonnie van de Holst en Ria Vroegop.
Mijn meisjesnaam is Gerda Rietveld en ik
woonde in de Christiaan de Wetstraat 65.
A.G. Lugtigheid - Rietveld.
a.lugtigheid@hetnet.nl

Fietsverhalen
Zaterdag 3 juli start de Tour de France bij sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Dat wordt
een geweldige belevenis voor de Rotterdammers, met veel spektakel en prachtige
sport. Natuurlijk laat De Oud-Rotterdammer dit evenement niet ongemerkt voorbijgaan. Het is weliswaar geen nostalgisch festijn, maar er wordt wél geschiedenis
geschreven. Omdat ﬁetsen veel meer is dan alleen zo hard mogelijk van A naar B
rijden, willen we in onze krant de komende weken aandacht besteden aan ﬁetsen in
het algemeen. Want wij hebben in onze jonge jaren ongetwijfeld allemaal prachtige
avonturen beleefd op ons stalen ros. Leuke tripjes, mooie vakanties, door weer en
wind zwoegen naar school of naar het werk, stoer doortrappen met een leuk meisje
achterop en wat al niet meer. Schrijf die herinneringen op en stuur uw verhaal op naar
De Oud-Rotterdammer. Bij voorkeur per email en liefst vergezeld van foto’s.
Natuurlijk mag u uw verhaal ook gewoon per brief sturen naar
Postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Reünie Eben- Haezerschool
Oproep aan alle leerlingen uit de jaren
1960 – 1967 van de lagere school

Puzzel mee en win !!!

De Oud-Rotterdammer brengt de lezers aan de hand van hun eigen herinneringen terug in de tijd. Voor velen van
hen staat de tijd dikwijls even stil bij het lezen van de verhalen en sommigen dwalen met hun gedachten zelfs
helemaal terug naar hun jonge jaren. Daar duidde de oplossing van de puzzel in De Oud-Rotterdammer
nummer 6 op, want voor die lezers is het soms alsof zij weer ouderwets:

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

Zwerven door de straten van Rotterdam

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 14 APRIL 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Alleen in gedachten natuurlijk, maar dat maakt het niet minder aangenaam, zoals blijkt uit de vele reacties die
werden meegezonden met de oplossingen. Uit al die inzendingen lootte de redactie weer vijf winnaars die het
boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens in hun brievenbus kunnen verwachten. De winnaars zijn:
C. Switzar- van Teijlingen, Berkel en Rodenrijs
J. de Winter, Rotterdam
T.A. de Koning, Rotterdam

De heer Florijn, Barendrecht
C.A. de Heer, Rotterdam

Horizontaal
1. vak op school; 7. traktement; 12. sterk ijzerhoudende grondsoort; 13. pauselijke
driekroon; 14. glansverf; 15. rivier in Rusland; 17. niet goedkoop; 19. lattenkist; 21.
muzieknoot; 22. gevangenverblijf; 24. iemand die niets uitvoert; 27. zeehond; 28.
levenslucht; 30. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 31. domoor (kluns);
32. houten blaasinstrument; 33. nachtroofvogel; 35. rivier in Roemenië; 37. rivier
in Utrecht; 38. scheepsborrel; 41. zoen; 42. plaats in Overijssel; 44. pret (leut); 46.
Chinese winkel; 47. korte mededeling; 48. kelp (alg); 49. bierton; 50. familielid; 52.
brillendoos; 54. ritmische maat (beweging); 56. rijksnijverheidsdienst (afk.); 58.
slot of einde; 61. niet in (voetbalterm); 62. sanitaire voorziening; 64. olie (Engels);
65. kelner; 67. reuzel (ongel); 68. Europese rekeneenheid (afk.); 70. stekelhuidig
dier; 72. Europeaan; 73. geboorteland; 76. zeewier; 77. boomsoort; 78. boomvrucht; 79. reclameverlichting; 81. titel (afk.); 82. sluiskolk; 83. voorkeur bij koop
(keus); 84. naaldboom; 86. bang (bevreesd); 87. verzegelde rem in een trein.

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Verticaal
1. tropische vrucht; 2. Japans bordspel; 3. plechtige belofte; 4. kreet (schreeuw);
5. centraal deel van Romeins huis; 6. vrouw van Abraham; 7. klein snijwerktuig; 8. schoollokaal; 9. opening (bres); 10. maanstand (afk.); 11. dubbele kegel
(speelgoed); 16. slaapplaats; 18. deel van etmaal; 20. kippenloop; 21. tennisterm;
23. nagemaakte valk als lokaas; 25. scheepsruïne; 26. Israëlische jongensnaam;
27. Europese hoofdstad; 29. zeer rijk man; 32. (erfelijke) bloedziekte; 34. lager
agrarisch onderwijs (afk.); 36. korte hevige windvlaag; 37. ieder; 39. muzikaal
toneelspel; 40. bijbelse naam; 42. hoofdslagader; 43. werptouw; 45. moed (durf);
46. Trans Europa Expres (afk.); 51. loot (stek); 53. Unidentified Flying Object (afk.);
54. tropische ziekte; 55. tweestemmig gezang; 56. ritueel gebruik; 57. part; 59.
Russische meisjesnaam; 60. bedevaartganger; 62. zwendel (leugen); 63. oogvocht
(mv.); 66. kleine vrucht; 67. Verenigde Arabische Emiraten (afk.); 69. een zekere;
71. vader van Jozef; 73. kledingstuk; 74. sluiting (voor bijv. kleding); 75. uitgestorven walgvogel; 78. doorgang in de bergen; 80. Nederland (afk.); 82. soortelijk
gewicht (afk.); 85. nummer (afk.).
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Humanitas: wijkzorg!
Diner der honderdjarigen: meer dan 1.000 jaar aan tafel!

Humanitas geeft extra aandacht aan
de ‘old boys & girls’ in hun vestigingen

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

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
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Hoe word je oud, hoe blijf je vitaal en hoe blijf je bij de
tijd? Deze vragen kwamen veelvuldig aan de orde toen
donderdag 25 maart maar liefst elf honderdjarigen, aanzaten
aan het ‘Diner der Honderdjarigen’ in restaurant ‘De Kale
Knuffelkarper’ van Humanitas-Bergweg in het Oude Noorden.
Behalve de honderdjarigen vetten, vitamines en mineralen.
schoven ook familieleden, me- De Omgea-3 vetzuren in vis zordewerkers en management gen ervoor, dat je langer vitaal
aan. Het culinaire team van Hu- blijft.
manitas had een aantal mooie De hofleverancier van Humanigerechten samengesteld. Vis tas, Schmidt Zeevis (ook al bijna
voerde de boventoon. Vis le- honderd jaar oud), bood de honvert immers veel waardevolle derdjarigen een kunstwerk aan
voedingstoffen, eiwitten, goede van Rob van Trier, die tijdens het
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Het geslaagde ‘Diner der Honderdjarigen’ is voor Humanitas
aanleiding om in dit en volgende nummers van De Oud-Rotterdammer de honderdjarige Humanitascliënten eens extra in het
zonnetje te zetten onder de titel ‘Lang zullen ze leven!’
Wij denken dat dit ook heel aangenaam kan zijn voor u als lezer,
want stel u eens voor wat de rijkdom aan ervaringen van deze
eeuwlingen voor u in petto heeft, zoals:
• waardevolle tips over hoe je oud kunt worden
diner middels ‘Action Painting’ ter • leuke, voor de ouderen onder u herkenbare, herinneringen
plekke kunstwerken vervaardig- • vermakelijke anekdotes uit de oude doos
de, geïnspireerd door de jarigen • hoogtepunten uit de geschiedenis van Rotterdam en elders
en de vis.
• leerzame wijsheden (want die komen immers met de jaren)
Tentoonstelling
Kleinkinderen van de eeuwlingen In dit nummer de eerste honderd- ook aan zijn voetbalactiviteiten.
werd gevraagd informatie te ver- jarige, de heer Hennie Lubking, Eind 2008 kwam zijn vrouw,
zamelen over hun grootouders. woonachtig in ‘De Evenaar’ in Oos- zijn grote steun en toeverlaat,
Met deze informatie maken stu- terflank. Hij werd honderd op 21 te overlijden. De wereld stond
toen op zijn kop en hij kon abdenten van de Hogeschool INHol- december van het vorig jaar.
land vanaf eind november een Hennie heeft zijn leven geleefd soluut niet meer zelfstandig blijtentoonstelling ‘Anno 1910’, waarmee de honderdjarigen lof wordt
toegezwaaid.

Ook bezoek aan huis mogelijk

Tandheelkundig centrum bij Humanitas-Akropolis
De mond is een belangrijk deel van het gezicht en valt daarom
direct op. Een frisse en schone mond is aantrekkelijk. Het is prettig te kunnen lachen en praten zonder dat u zich zorgen hoeft
te maken over slechte adem, een vieze smaak in de mond of
aanslag op de tanden. Bovendien is een gezonde mond heel belangrijk voor het behoud van uw tanden en kiezen en een goed
kauwvermogen is belangrijk voor uw algehele gezondheid.
Naast de tandarts is er een mondhygiëniste om uw mond te inspecteren en schoon te maken voordat
men eventueel bij de tandarts in
behandeling gaat. Om complicaties te voorkomen stelt zij een paar
korte vragen over de algemene
gezondheid en of
men medicijnen gebruikt. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan
het gebruik van insuline of bloedverdunners.
Cliënten mogen van
de zorgverzekeraar
eenmaal per vijf jaar
een nieuwe prothese aan laten meten.
De zorgverzekeraar
den en kiezen, eventueel kroon- vergoedt 75% van de kosten van
en brugwerk en het verwijderen de aanschaf van een volledige bovan slechte tanden en kiezen die ven- en onderprothese. De kosten
van een nieuwe prothese bedraa-vitaal zijn.
Sinds kort is bij HumanitasAkropolis op de begane grond
Tandartsenpraktijk Geepeedent
gevestigd. In de praktijk is een
tandarts aanwezig voor het totale onderhoud van uw gebit,
voor vullen/repareren van tan-

gen ± € 900,-. De eigen bijdrage
voor een volledige prothese boven
en onder bedraagt 25% van het
bruto bedrag (ongeveer € 225,-).
Sommige verzekeraars vergoeden
zelfs 100%.
De werkwijze van Geepeedent kan
voor verschillende mensen zeer
aantrekkelijk zijn.
Wie slecht ter been is, kan eventueel thuis een nieuwe prothese aangemeten krijgen. U kunt Geepeedent bellen voor een afspraak:
010 - 218 93 90. Met het aanmeten
en plaatsen van een nieuwe prothese krijgt de cliënt 100% garantie, service en nazorg.
Protheses op implantaten (klikprotheses) behoren ook tot de mogelijkheid en kunnen in de praktijk
gerealiseerd worden. De tandarts
is ook implantoloog. Reparaties
worden in overleg uitgevoerd.
De levensduur van een kunstgebit is vijf tot zeven jaar. Het is dan
ook verstandig om als uw kunstgebit los gaat zitten of pijn gaat
doen, de tandarts voor controle bij
u langs te laten komen. Ga zeker
om de twee jaar op controle, ook
al heeft u geen directe klachten.
Een versleten gebit kan op den

‘tot op de bodem’. Intens heeft
hij genoten van zijn grootste liefhebberij: voetbal. Van speler tot
trainer en verzorger was hij tot op
zeer hoge leeftijd de ‘Ome Piet’
van zijn ‘kluppie’, DCL. Door zijn
enorme inzet werd hij gekozen tot
ereburger van de deelgemeente
Charlois. Aan alles komt een eind,

ven wonen. Het was dus geweldig dat hij in aanmerking kwam
voor een woning in ‘De Evenaar’.
Na een periode van gewenning
werd hij toch weer van een flakkerend lichtje een brandende
kaars! Hij is erg tevreden en geniet van de liefdevolle aandacht
en verzorging.

duur eetproblemen geven en dan
is vervanging absoluut noodzakelijk. Wanneer uw prothese scheurt,
breekt of als er tanden loslaten, is
de prothese aan vervanging toe.
Geepeedent heeft een eigen laboratorium zodat er geen communicatieproblemen kunnen ontstaan
tussen het aanmeten en het vervaardigen van de tandtechnische
producten.
Het tandheelkundig centrum
Geepeedent is gevestigd bij

Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/Honderd en Tien
Morgen). Voor meer informatie
of het maken van een afspraak:
010 - 218 93 90.

Wonen bij Humanitas?
010 - 461 51 24
Werken bij Humanitas?
010 - 461 51 51
Vrijwilliger bij Humanitas?
010 - 461 52 48

