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Tijgerzeik op de Dongedyk
Wie kent ze nog: Dalerdyk, Dongedyk, Diemerdyk en Dinteldyk. Opstomend op de Nieuwe
Waterweg, met bestemming
Wilhelminakade of Rijnhaven.
Prachtige vrachtpassagiersschepen, die voeren in de
Westkustdienst van de Holland
America Line of, zoals het officieel heette, de North Pacific
Coast Service. Voor HAL-begrippen lange reizen, want het
was na de kustreis Antwerpen,
Rotterdam, Londen (lossen),
Hamburg, Bremen en weer
Londen, Antwerpen en Rotterdam (laden) meestal linea
recta in vijftien dagen naar het
Panamakanaal en dan rechtsaf
of beter gezegd ‘stuurboord
uit’ naar Los Angeles, San
Francisco, Portland, Seattle en
Vancouver en vice versa.

Deze week o.a.:
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uitvaartpolis

kosten?

010 - 447 99 00

doen
in

overlijden?

010 - 447 99 00

Heeft u UW

uitvaartwensen

al vastgelegd?

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl
Waar u ook verzekerd bent

50+
zangtalenten in
Rotterdams
Theaterconcert
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huidige

conform uw wensen

Nieuwe
technieken op
SS Rotterdam
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Incidenteel werd op de heenreis Bermuda
aangelopen. Eenmaal heb ik dat meege- De tijgerkooien stonden zeevast gesjord aan dek maakt, met als lading een partijtje postzakken en zegge en schrijve twee pallets
consumptie-ijs, geladen in het Engelse
Bols en De Kuyper likeuren in allerlei
In diverse havens in de Puget Sound,
Swansea en bestemd voor een excentriekleuren, vaten Löwenbrau en duizenden
zoals Olympia, Tacoma, Everett, Seattle
ke miljonair die dát ijs kennelijk erg lekﬂesjes Heineken Lager in dozen, die
en Bellingham, werd veel woodpulp geker vond. Het vertrek uit Vancouver was
toen ook al groen waren. Die lading
laden. U kent ze wel, die witte vierkante
gauw een maand later, want de D-dyken
werd in de koelkamers gestuwd, achter
pakken halffabrikaat voor de papierinwaren met vijftien mijl geen hardlopers.
slot en grendel, en dat ging nog met het
dustrie, zoals ze nu nog gelost worden
De stukgoedlading, of zoals dat toen
handje, doos voor doos. U begrijpt het
bij Interforest in de Eemhaven. Ook in
werd genoemd ‘koopmansgoederen’,
al, veel ligdagen en als het regende werd
Longview aan de Columbia-rivier werd
was heel divers. In de onderruimen werd
er niet gewerkt. Een enkele koelkamer
dat spul veel geladen. Daarnaast werd
in Antwerpen veel plaatglas geladen,
met bloembollen en de vrieskamers vol
vanuit LA (Los Angeles) veel borax in
Waar u ook verzekerd bent
Dekt
uw
dwarsscheeps
in staande en
houten
Noorse zalm, waarin op de thuisreis
zakken verscheept. Nu gaat dat los geKwaliteit,gestuwd
Keuzevrijheid
Zekerheid
kisten en zeevast gesjord tegen breuk als
weer Canadese zalm werd gestuwd. Een
stort in Panamax bulkcarriers van 65.000
het schip ging slingeren.
soort van uitwisselingsproject zullen we
ton deadweight die in de Botlek bij de
de
In de tussendekken allerhande kisten,
maar zeggen. Op de thuisreis werden de
Borax gelost worden.
dozen en balen en soms een enkele Merkoelkamers Bereken
wel gekoeld, want dan
zat situatie...
uw
cedes Benz. Op de uitreis ook veel luxe
alles vol Californisch fruit: sinaasappels,
Passagiers
Kijk op
consumptiegoederen zoals Zwitserse
citroenen, appels
en grapefruit of pomEr was accommodatie voor 60 paswww.checkuwuitvaartpolis.nl
www.vanderspekuitvaart.nl
chocola,
Schotse whisky, Franse cognac,
pelmoezen zoals de Belgen zeggen.
sagiers en die zat altijd vol. Dat gaf een
bijzondere sfeer. Veelal Amerikanen
Uw wensen, ons vak
van gevorderde leeftijd, die nog net
Wat te
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
konden voortbewegen, maar ja, dat was
geval aan boord niet echt nodig. Vermakelijk
van
was het als er slecht weer in aantocht
was. Men ging dan heel dapper staan
Checklist...
kijken naar de golven en buiswater die
met het stampen van het schip over het
Kijk op
www.uitvaartbespreking.nl
- De Dongedyk voorschip kwamen, onder het uitroepen
www.vanderspekuitvaart.nl
Voor een uitvaart op maat,

Christiaan
de Wetstraat

Regel het vooraf...
Kijk op

www.uitvaartwilsverklaring.nl
Weet u wat

Speciale vriendenaanbiedingen
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van ‘Oh my God, what a beauty!’ Na
maximaal een dozijn goden waren de
‘beauties’ verdwenen en lagen ze plat
door zeeziekte.
In mei 1964 voer ik als ofﬁcier op de
Dongedyk, die in San Francisco drie
tijgers aﬂeverde die in Rotterdam aan
boord waren gekomen. Ze stonden (en
lagen) aan dek in drie stevige en ‘zeevast’ gesjorde kooien, die weer waren
verbonden met een gemeenschappelijke
kooiruimte.
De dompteur ging daar regelmatig in,
echter altijd met een speciaal soort
zweepstok waar de tijgers een heilig
ontzag voor hadden. Het waren prachtige
beesten om te zien, maar gedurende de
reis zorgden ze nogal eens voor commotie. Naast de nodige stankoverlast
konden de beestjes tegen voedertijd een
behoorlijk geluid produceren en een
enkele keer trachtte iemand paniek te
zaaien met het bericht dat er een tijger
ontsnapt was. De dompteur, die de beesten verzorgde, kon ze geen groter plezier
doen dan de dekwasslang erop te zetten.
Dat reinigde de zaak weer en reduceerde

de stank eventjes. In Frisco zouden ze
per mobiele kraan gelost worden.
Daaraan werd de nodige publiciteit gegeven. De eerste stuurman wilde wel graag
op de foto voor een of andere plaatselijke
courant. Dat moest in vol wit ornaat en
uiteraard met de pet op en zo geschiedde,
in de trant van ‘ben ik in beeld’. Nou dat
was hij. Tijdens de hijs van de kooi met
de eerste tijger uitte de nervositeit zich in
een nogal forse straal tijger(innen)urine
die, door het scheefhangen van kooi en
zwaartekracht, aan pet, jasje toetoep en
verder toebehoren van de eerste stuurman een gele kleurschakering gaf.
Over de lucht zullen we het maar niet
hebben. De andere twee tijgers zijn
droog overgekomen. De pet heeft naar
mijn weten ergens op de bodem van
de Stille Oceaan haar laatste rustplaats
gevonden.
Cees de Keijzer
Voorzitter World Ship Society
Rotterdam Branch
www.worldshipsocietyrotterdam.nl
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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
kortin

ils.

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 allerlaa
gste 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 ievoorwaar
den zijn gewoon van toe
passing.

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

VOOR LUNCH EN DINER

010 - 244 02 92

www.deloet.nl ● Restaurant De Loet ● Lekkerkerk ● 0180 - 66 15 59 ● GRATIS PARKEREN
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Christiaan de Wetstraat
In 1937 ben ik geboren in de Christiaan de Wetstraat 133a. Tot aan de trouwdatum 29 mei 1963 heb ik
daar gewoond. Mijn hele jeugd heeft zich afgespeeld in het derde deel van deze straat, dat liep van de
Martinus Steijnstraat tot aan de Putselaan. We speelden veel buiten en er woonde een groot aantal jongens van dezelfde leeftijd. Naast voetballen, ja ja in de straat, was het spelen van lange bok, slagbal en
dieffie met verlos een geweldige happening. Met slagbal, een creatieve vorm van honkbal, deden de putten dienst als honk. In de zomer hingen de buren uit de ramen en genoten van ons spel. Op zulke avonden kwam Dorus, de ijsverkoper van Verhey uit de Putsestraat, ons voor een duppie een ijsje verkopen.
Op elke hoek van de straat was een
buurtwinkel. De speelgoed annex huishoudelijke artikelenzaak van Valat, was
op de hoek van de Putselaan. Aan de
overkant was een slagerij met daarnaast
de, zoals wij dat noemden, ‘Rokerij’
een vleesverwerkende fabriek. Midden
in de straat zat ﬁetsenmaker Reijngoud.
In de winter verkocht de man aanmaakhout voor de kachel en liet hij ons hout-

- Samen met mijn suikeroom -

jes hakken tegen een kleine, zeg maar
heel kleine, vergoeding. De littekens
van het in de handen hakken kun je nog
zien op mijn handen. Na twee zakken
hakken op vrijdagmiddag na school,
kon je van je duur verdiende loon
naar de bioscoop in Colosseum op de
Beijerlandselaan. En natuurlijk was er
de waterstoker. Eerst was het echtpaar
De Hooghe onze ketelstoker, later de
familie Van den Oever. Die winkeltjes
verkochten de duvel en z’n ouwe moer.
Naast dat winkeltje vond je de paardenstal van groenteboer Euser. In een
keldertje ervoor zijn jarenlang door de
ﬁrma Olivier eieren gestempeld. Op de
hoek van de Martinus Steynstraat was
de manufacturenwinkel van Naumann,
een zeer bijzondere man. Je kon daar
werkelijk alles kopen. Van ondergoed,
knopen en garen, tot bedden, meubels
en gordijnen. De zaak ﬂoreerde. Aan
de overkant zat kruidenier Van Gilst
Visser. En tot slot een boekwinkel met
bibliotheek. De heer en mevrouw Van
Nieuwenhuisen met hun zwak begaafde
dochter runden dit eenvoudige zaakje.

- Een straatfoto van de Christiaan de Wetstraat -

Piet, Rijk, Wim enz…
Op zondag, als Feijenoord thuis speelde, gingen we met het hele stel naar het
stadion; 0,35 cent voor een staanplaats
op vak S. Het is raar, maar als ik mijn
ogen sluit kan ik nog steeds die straat
invullen, in welk huis ieder woonde.
Verschillende jongens uit die tijd zijn
inmiddels overleden. Ja, zo gaat dat.
Maar wie weet komt na dit stukje nog
een contact tot stand met bijvoorbeeld

- Voor de deur bij Bram en Kees Suvaal -

Ik mocht daar als RK-kind geen boek
huren. Nee, stel je voor.
Vriendjes
Het was een straatje waar veel gebeurde en iedereen elkaar kende. De
vriendjes waar ik mee speelde waren:
De jongens Adrie en Joop van Linn,
Dick van Popering, Albert Hoogendoorn, Frits Poutsma, John Martinot,
Jan Klomp, Kees en Bram Suvaal. Kees
is na al die jaren nog steeds een goede
vriend. Over twee jaar vieren we onze
70-jarige vriendschap. Verder had je
Piet Boekhout, Jan Uytert en de jongens van Tijl. Een groot gezin waarvan
alle kinderen rood haar hadden. Jan,

Rijk Tijl. Dat zou heel bijzonder zijn.
Met veel plezier denk ik terug aan een
heerlijke jeugd. Een jeugd die zich op
straat afspeelde met heel veel creativiteit en plezier.
André van Tiggelen
Kromme Hagen 464
3078AP Rotterdam
avtiggelen@kpnplanet.nl
0104820401

- Ik aan het stuur van de bakﬁets, met daarin o.a. Wim Tijl, Gerrit Mijdam en Martin van Lin.
Kees Suvaal naast mij -

CCtje Toch maar even over, sorry, voetbal
Als Feyenoord nu afgelopen zondag maar niet van Twente
heeft gewonnen. Of gelijk gespeeld. Hoewel ik mij al anderhalf jaar verre hou van de platte onbeschaafdheid waarmee
hier het betaald voetbal gepaard gaat, ben ik nog wel in
zoverre ‘betrokken’, dat het spookbeeld van een Mokums
kampioenschap in staat is mij van mijn nachtrust te beroven.
Het zou het ergste zijn wat de voetballerij en alles er omheen
zou kunnen overkomen. Ga maar na.

c foto burosolo.nl

De hele Ajaxfamilie in Hilversum en
bij de Mokumse pers (er is haast geen
andere pers) zou weer van blijdschap
over elkaar heen rollen en we zouden
weer wekenlang getergd worden met
uitzendingen en artikelen over hoe voortreffelijk onderhavige ploeg is, hetgeen
natuurlijk niet zo is en in de Champions
League al heel snel zal blijken. Met
Twente als kampioen zouden de focussen tenminste weer voor even verlegd
moeten worden, en achtten ze zich daar
aan het IJ tenminste voor even níet het
middelpunt van de wereld.

Cox Column

Er is overigens alles aan gedaan om het
de Mokummers naar de zin te maken, als
je het programma ziet dat zij af moesten
werken, afgezet tegen dat van Twente en
PSV. U denkt dat dat toeval is? Ik denk
van niet. Ik denk namelijk dat de Am-

sterdamse heertjes ALLES voor elkaar
kunnen krijgen wat ze willen.
In de wedstrijd tegen PSV wordt Afellay
dermate geprovoceerd door een Mokumse speler, dat hij hem een elleboogstoot verkoopt (Nou ja, hij duwde hem
een klein beetje met zijn elleboog). Dat
mag natuurlijk niet en Afellay wordt, in
een cruciale fase van de competitie voor
drie wedstrijden geschorst. De Ajacied
blijft buiten schot. Gek hè?
In de uitwedstrijd tegen ADO blijft het
maar nul-nul. De Zeeuw loopt dermate
te provoceren, dat zelfs de Volkskrant er
melding van maakt, en slaagt er inderdaad in de tweede doelman van de Hagenezen uit het veld gestuurd te krijgen,
zodat er een veldspeler onder de lat moet
en de Mokummers er in de derde minuut
van de extra tijd alsnog in slagen tegen

de degradatiekandidaat te scoren. De
Zeeuw moet ook een gele kaart gekregen
hebben, maar die is de scheidsrechter
“vergeten te noteren”. Eigenaardig hè?
En als dat uitkomt ziet de KNVB geen
reden meer de straf alsnog genoteerd te
krijgen. Raar hè?
Ik zit alweer te koken op mijn stoel,
terwijl ik zo vastbesloten was me er niet
meer aan te ergeren.
Ik zou voor de aardigheid wel eens willen weten hoeveel keer de Mokummers
dit jaar tegen tien man zijn geëindigd.
En hoe dat zit in verhouding met andere
ploegen.

De voorzitter van de KNVB is de heer
Van Praag, Ajacied in hart en nieren. Een
fatsoenlijk man, natuurlijk, maar denkt
u dat die gauw een Ajax-onwelgevallige
beslissing zal nemen? Nou, ik denk van
niet.
En zoals gezegd, TV en pers dekken
dat allemaal. Want Amsterdam is het
centrum van het heelal. Mathijs van
Nieuwkerk van het, overigens uitstekende, programma De Wereld Draait Door,
zei laatst tegen een Brabander: “Maar jij
woont nou toch ook gewoon in Amsterdam…” GEWOON in Amsterdam. Als je

daar niet woont, is dat niet gewoon. Het
is één grote incest van radio, TV en pers,
in dat getto van de goede smaak. Hun
Koran is het Parool, een krant die aan
het einde van de Overtoom al niet meer
gelezen wordt.
Maar goed, ik weet het nu ik dit schrijf
nog niet, maar als u dit leest weet u
het wel: misschien heeft Feyenoord
afgelopen zondag voor het eerst van
mijn leven tot m’n genoegen verloren en
blijft het Mokumse gepral en gebral ons
bespaard.
Dat er overigens geen normale Cupﬁnale
mogelijk is, is natuurlijk helemáál de
limit. Het voetbal wordt door het gajes
geregeerd! Wordt het niet eens tijd voor
al die knappe koppen in Den Haag en in
de KNVB om eraan te gaan denken dààr
eens iets aan te doen?
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Model Lugano
Een mooi klassiek bankstel met een prachtig houten lijstje.
Leverbaar in elke gewenste stof of leder.
Dit bankstel is uitgevoerd met een stevige binnenvering en
tevens verstelbaar in zitdiepte.
Bezoek snel onze showroom en ervaar het zelf, heel veel
klassiek van noten en kersen tot engels eiken.

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

Van ontwerp tot realisatie

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

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

’n goed kunstgebit?

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie
* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Goetzee DELA

Ruil uw oude wasmachine in!
vertrouwde
uitvaartverzorging

Candy wasmachine
- 6 kg belading
- 1400t centrifuge
- Div programma’s waaronder: hand,
wol, synthetisch, kort 32 min.
- Energiezuinig a+ klasse
- Uitegstelde start
U betaalt:
Normaal : 449,- euro
Inruilkorting voor uw oude
wasmachine: 100,- euro

349,- 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.

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

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.

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 114”
Het zat er dik in dat ik foute oplossingen zou krijgen.
Maar dat de verhouding goed/fout 60/40 zou zijn, had
ik niet verwacht. Ik zal voor die 40% foute oplossers
gelijk maar zeggen, dat de WWDN-foto 114 níet de
Noorderhavenkade was. De raadfoto liet de Statenweg zien! Uiteraard kwamen er genoeg goede oplossingen binnen om een selectie uit te maken.

Hans Moerland (Barendrecht): “Doordat
ik van mijn geboorte in 1947 tot 1971
in de Bijlwerffstraat heb gewoond, is de
oplossing niet moeilijk. We zien op de
foto de Statenweg, vermoedelijk eind
jaren dertig of iets later: het plantsoen
lijkt nog jong. De telefooncel en het
urinoir, die in de jaren vijftig en later
op de kruising van de Statenweg met
de Bijlwerffstraat stonden, zijn nog niet
aanwezig. Wel lijkt het erop of een van
de stadsbussen die hier kwamen (eerst
B- en D-bus geheten, later lijn 31 en
33) op de foto te zien is; ik meen me te
herinneren dat het eindpunt eerst hier op
het kruispunt met de Bijlwerffstraat was,
later iets verder weg op de kruising met
de Cleyburchstraat. Misschien is het niet
toevallig dat de ‘berisping’ dat De OudRotterdammer zo weinig aandacht zou
hebben voor deze omgeving, of ruimer:
de buurt Blijdorp, afkomstig is van Loes
van Dalen-Vreugdenhil. Mogelijkerwijs
is deze lezeres een dochter van één van
de winkeliers die op de vier hoeken van
de kruising Statenweg-Bijlwerffstraat
waren gevestigd, kruidenier Vreugdenhil. De winkel zat op, wat ik maar zal
noemen, de noordwestelijke hoek van het
kruispunt, helaas net niet te zien op de
foto; de kruidenierszaak van Vreugdenhil kwam later in handen van de firma
Kanters. Tegenover deze winkel, op de
zuidwestelijke hoek (en evenmin te zien
op de foto), zat in de jaren vijftig een
zuivelhandel of melkboer, als ik me goed
herinner Leurs geheten; deze zaak kwam
later in handen van de familie Rozenburg.
Zoon Rob, die trouwde met Elly Post uit
de Bijlwerffstraat, deed tot in de jaren
zeventig ook de bezorging aan huis - een
soort SRV-man avant la lettre. Van de
twee winkels op de noordoostelijke/zuidoostelijke hoek van het kruispunt is de
eerste goed te zien op de foto. Hier zat,
in ieder geval in de jaren vijftig, slagerij
Loeve. Op de andere hoek was één van
de eerste zelfbedieningswinkels van
Albert Heijn gevestigd, misschien wel de
allereerste van ons land.”
Ineke van Os (Krimpen aan den IJssel):
“Ik heb veel voetstappen op de Statenweg
liggen. Boodschappen doen bij Schiereck
(kruidenier hoek Statenweg/Stadhoudersweg), bij Tromp (banketbakker),
de slager en de groenteboer. Bij Jamin
(andere hoek Statenweg/Stadhoudersweg) was ‘t zomers regelmatig prijs voor
een ijsje op een stokje van een dubbeltje.

Aan het einde van de Statenweg, dus bij
de Gordelweg, hield in die tijd de stad op.
Ook het Vroesenpark, in de oorlog totaal
‘opgestookt’, was een fijne speelplek.
Tot 1963 heb ik in Blijdorp gewoond en
ik heb het altijd een geweldige wijk gevonden om in op te groeien. De stoepen
waren zo breed dat je er onbekommerd
kon knikkeren, tollen en diaboloën en
met die grote portieken was het geweldig
om verstoppertje te spelen. Het zal nu wel
duidelijk zijn dat ik hier een fijne jeugd
heb gehad.”
Cobi Spits-van Ingen: “De bus op de foto
is waarschijnlijk bus 31, die daar zijn
eindpunt had. Ik meen de Cleyburgstraat
of Bijlwerffstraat. Ik zat op school in de
Nobelstraat, dus vlakbij. Ik stak tussen
de plantsoenen door en zat zo op school.
Maar je mocht absoluut niet op het gras
lopen, volgens de bordjes in het gras:
‘Verboden op het gras te lopen’. Op de
Statenweg waren een heleboel winkels,
alleen net niet zichtbaar op de foto. Op
de hoek Statenweg/Van der Meydenstraat zat de Vooruitgang, daarnaast een
kaaswinkel. Ik meen de COOP. Daar
moest ik wel eens een ons gesneden kaas
halen. Was voor één dag natuurlijk, want
we hadden in die tijd geen koelkast. Ook
een groenteboer, De Boer meen ik, en
slager Bosman. Daarnaast banketbakker
De Lange (daar kwamen we alleen op
hoogtijdagen zoals Koninginnedag om
oranje gebakjes te halen) en een apotheker. Het volgende stuk Statenweg, over
de Stadhoudersweg heen, zaten ook nog
enkele winkels: Jamin op de ene hoek en
aan de overkant van de Statenweg, ook
op de hoek, Schiereck kruidenierswaren
en daar weer naast de comestibleszaak
van Vreugdenhil (is dit soms de vader
van Loes van Dalen geweest?). Als
kind begreep ik nooit wat comestibles
betekende, maar dat bleek dus fijne etenswaren te zijn. Onze huisdokter woonde
ook op de Statenweg (dokter Koning); hij
had een dubbel woonhuis, beneden was
zijn praktijk en boven woonde hij met
zijn gezin. Ook zat er een kapsalon op de
hoek Statenweg/v.d. Meydenstraat. Wanneer je daar als kind werd geknipt, moest
je op een houten beest zitten; ik geloof
een olifant.”
Bert Schulp, H. Moore Passage 144, 2907
MG Capelle aan den Ijssel: “Fantastisch,
het lijkt wel een autoloze zondag: geen
enkele geparkeerde auto. Wel openbaar
vervoer, bus D draait net de Bijlwerff-

TOEN
straat in onderweg naar Overschie. Helemaal op de achtergrond zie je het spitse
torentje van de nu gesloopte gereformeerde Statensingelkerk. Wij woonden zelf
op de Stadhoudersweg (vijfde straat naar
boven links op foto), maar ik ging van
’56 tot ’58 naar de Prinses Beatrixschool
op de Noorderhavenhade (vlakbij parallel
aan de Statenweg). Hoop nog vaak oude
foto’s van Blijdorp en/of Bergpolder aan
te treffen.”
A. van Hooidonk (Maassluis): “Het eerste
vooruitspringende gebouw staat tussen
de Van der Meydestraat en de Stadhoudersweg. Hiervoor, waar op de foto nog
gras is, is nu een metrostation. Overigens
klopt het niet dat er geen waterstokers
waren: op de hoek Noorderhavenkade/
Sonmanstraat was een levensmiddelenzaak van Minnema, die tevens waterstoker was en kolen verkocht.”
C.A. de Heer: “Ik had rond 1960 een
schoolvriend op de Statenweg en zijn
ouders hadden een slagerij op de hoek
met die zonneschermen. Dat was slagerij
Loeve. Blijdorp was toen een moderne
wijk met rechte straten en lanen; ‘s
zomers gingen we zwemmen bij het kippenbruggetje in het Schiekanaal aan de
Gordelweg.”
H. Hogeweg (Schüttorf – Duitsland):
“Het is de Statenweg, waar ik op 6 juni

NU
1938 geboren ben en tot 1961 gewoond
heb. De bus draait net op de hoek van de
Bijlwerffstraat de hoek om. Op die hoek
was links de slager en rechts De Zwaluw
(later een Albert Heijn). De volgende zijstraat was de Van Nideckstraat en daarna
de Van Vlooswijckstraat. Op de hoek van
deze straat zat de RMI en daartegenover
Kapper Boezel. Midden in het blok
woonde dokter Koning en op de hoek van
de Van der Meijdestraat zat de schoenmakerij van Kasteelen. Op de hoek van het
uitspringende deel zat Van Paasen, een
rijwielhandelaar. Tot aan de Stadhoudersweg had je diverse winkels; Van ‘t Hoff
kantoorboekhandel, Streefkerk groente,
de sigarenboer, Ulrich brood en Vernis,
de Opticien.”
Nelly van Geelen-de Zwart (Capelle aan
den IJssel): “Ik heb daar zo vaak gelopen,
op weg naar Van Paasen om mijn fiets te
halen (die stond daar in de stalling). En
vanaf ons huis op 32 naar de winkels op
het bredere gedeelte. Toen wij er kwamen
wonen, was het er zo stil, dat ik in mijn
bed de leeuwen hoorde brullen in diergaarde Blijdorp. Mijn vader, Leendert de
Zwart, verzon daar hele verhalen bij: ‘s
nachts zouden de apen in het Vroesenpark
spelen. In datzelfde Vroesenpark schaatsten wij in de winter. De huizen waren
groot, mooie lange kamers, maar koud

in de winter (geen dubbel glas en geen
CV, de ijsbloemen stonden dik op de
slaapkamerramen in de winter). Het grote
grasveld voor de deur, daar mocht je niet
op lopen of spelen, er stond een bordje
‘Verboden zich op het gras te begeven’.
Je liep dus om naar de overkant, als je
naar groenteboer Visser ging of naar de
sigarenwinkel (Janny Boon). Hoeveel
malen mijn latere echtgenoot daar wel
niet zijn sigaretten heeft gekocht? In de
winkel werd ook altijd gezellig gepraat,
alle nieuwtjes hoorde je daar!”
Rob en Elly Roosenburg (Hoogvliet):
“Jammer dat de foto niet iets naar rechts
genomen is, want daar was kruidenier
Vreugdenhil. Daartegenover was de
melkzaak van Leurs, later voortgezet
door mijn ouders, de familie Roosenburg
in 1955. Moeder stond in de winkel en
vader had in de aanliggende straten een
melkwijk. Ik moest al op jonge leeftijd
meehelpen, want wij hadden het best
druk. Toch hebben wij daar een fijne tijd
gehad, want vanuit een (tamelijk) arm
bestaan, gingen mijn ouders ineens een
stuk meer verdienen. Ik ben getrouwd
vanuit de melkzaak met mijn meisje,
die in de Bijlwerffstraat tegenover ons
woonde.”
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 116
Dit kan de moeilijkste WWDN-foto van de afgelopen 115 foto’s zijn. Maar voor mij
was het de gemakkelijkste, want ik kom er nog steeds iedere dag.
De foto komt van Cornel Westerdorf Pieters uit Strijen. Het was november 1965, dat
Cornel deze foto van zijn vrouw achter de kinderwagen maakte. Ik herkende niet
alleen de locatie, maar ook zijn vrouw. Het was/is Willy Schop, waarmee ik in 19491952 in de klas heb gezeten op de mulo in de Grote Visserijstraat. Willy herinnert zich
niets meer van mij; ik kon/kan haar uittekenen!

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 3 mei 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.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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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
tichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de wonings
s laminaat/vloerbedekking etc.
 Wij verwijderen de gehele restboedel zoal

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
 Verhu
isliften verhuur
 Verhu
izingen binnen de gehele
Benelux
 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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

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,-

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

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

€ 2.500,-

PAKKETVOOR
DEEL

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.

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

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

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

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 prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. 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. betaalt u géén transportkosten.
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Op 9 juni zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Welke partij u moet kiezen, laten wij aan uzelf over.
Wél analyseren wij door welke zware bezuinigingsmaatregelen ouderen financieel kunnen worden geraakt door het nieuwe kabinet.

Ouderen betalen mee aan miljardenbezuinigingen
Het zit er dik in dat ook ouderen de komende jaren getroffen worden door miljardenbezuinigingen van de overheid en, net als andere burgers, pijn zullen lijden. Daarbij zullen de laagste
inkomensgroepen – zoals mensen die alleen AOW hebben – het meest worden gespaard. Maar
ook zij ontkomen waarschijnlijk niet aan kostenstijgingen (vooral in de gezondheidszorg) en/
of koopkrachtverlies.

Informatie
Opinie

Met de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in het vooruitzicht (op 9 juni)
zullen de politieke partijen duidelijk
moeten maken hoe zij de komende
acht jaar denken maximaal 29 miljard
euro te bezuinigen op de overheidsuitgaven.
Om de kiezersgunst te winnen, zullen
zij om de hete brij draaien en zoveel
mogelijk de indruk willen wekken
dat veel groepen bij hen het beste af
zijn. Doorzie dat! Indien de ene groep
wordt gespaard, wordt een andere des
te harder getroffen.
Daarom, hoe mooi het ook zal
klinken, geloof niet in praatjes van
welke politieke partij dan ook dat zij
álle ouderen willen sparen. Dan kan
gewoon niet, nog afgezien van het feit
dat hiervoor nooit een meerderheidscoalitie is te vormen.
De kans is vrijwel nihil dat de allerlaagste inkomensgroepen (mensen
met alleen AOW, bijstand of minimumuitkering) helemaal niet worden
getroffen door een of meerdere
maatregelen.
Politieke partijen die dat beweren
moet u met een korreltje zout nemen,
want dat kan alleen als een zware wis-

sel op de toekomst wordt getrokken
door nog zwaardere lasten naar later
te verschuiven, met alle gevolgen van
dien voor de Nederlandse economie.
Contouren
Linkse partijen willen de pijn vooral
bij de hoogste inkomensgroepen
leggen onder het motto ‘de sterkste
schouders moeten de zwaarste lasten
dragen’. Deels zal dat ongetwijfeld
gebeuren, maar dat betekent zeker
niet dat de armste groepen niet getroffen worden.
Wie en waar men ﬁnancieel moet
bloeden, wordt pas duidelijk na de
vorming van het nieuwe kabinet. Toch
dienen zich al enkele contouren aan
voor de ouderen. Voor hen is het onontkoombaar dat zij op een of andere
wijze worden geconfronteerd met de
bezuinigingen in de gezondheidszorg.
Partijen, die beweren dat vrijwel alle
besparingen zijn te bereiken door
efﬁciency en snijden in de bureaucratie, baseren die gedachte naar onze
mening op drijfzand. In het verleden is dat talloze keren geprobeerd
met te weinig succes. Indien hierin
al bezuinigingen konden worden

bereikt, vielen die in het niet tegen de
almaar voortgaande kostenstijgingen
(waaronder de salarisverbeteringen
van personeel en specialisten).
Het dreigendst in de zorg tot nu toe is
de verhoging van het verplichte eigen
risico naar maar liefst 775 euro per
jaar (thans 165 euro), die de ambtelijke werkgroep voorstelt.
Dat is politiek volstrekt onhaalbaar, in
welk kabinet ook. Sommige partijen
suggereren de maandelijkse vaste
eigen bijdrage inkomensafhankelijk
te maken. Met andere woorden: hoe
meer men verdient, hoe hoger de
nominale premie. Het zou kunnen,
maar dat maakt het hele systeem weer
ingewikkelder en bureaucratischer.
Bovendien rijst direct de kernvraag of
je inkomenspolitiek moet voeren via
de gezondheidszorg.
Als je de sterkste schouders de zwaarste lasten wilt laten dragen, gebruik
daarvoor dan het toch al niet bijster
populaire middel van belastingverhoging. We constateren dat de grootverdieners in hun hoogste belastingschijf
52 procent betalen (én dus ook ‘terugkrijgen’ als zij ﬁscale aftrekposten
hebben, zoals hypotheekrente).

Bezuinigingsdrift
Aan gezondheidszorg zullen ouderen,
hoe dan ook, de komende jaren meer
kwijtraken, waarbij het gebruikelijk
is in sociaal Nederland dat de laagste
inkomensgroepen het minst worden
getroffen. Ook zal er aan het basispakket gesleuteld worden. Sommige
niet noodzakelijke voorzieningen (die
niet rechtstreeks met de gezondheid te
maken hebben) zullen worden beperkt
of helemaal uit het basispakket worden gehaald.
Een tweede gevaar voor ouderen is
eerdere aanpak van de AOW dan
gepland. Regering en parlement hebben nog maar een paar maanden terug
afgesproken dat de AOW in twee
etappes (per 2020 en per 2025) naar
67 jaar stijgt.
In hun bezuinigingsdrift stellen
sommige partijen voor de opschuiving van de AOW-leeftijd eerder en
geleidelijker te laten ingaan. Of dit zal
terugkomen in het nieuwe regeringsbeleid, hangt van de coalitievorming
af.
Onontkoombaar is dat er gesleuteld
gaat worden aan de ﬁscale aftrek van
hypotheekrente, hoewel twee grote
partijen (CDA en VVD) zich nog formeel verzetten. We mogen aannemen
dat ouderen met een eigen huis hun
schulden inmiddels zover hebben teruggebracht dat zij slechts in beperkte
mate door welke maatregel dan ook

(op termijn) getroffen worden.
Bovendien zullen de eerste maatregelen vooral de hogere hypotheken
treffen en dan langzaam worden
uitgesmeerd om de huizenprijzen
niet hard in een neerwaartse spiraal
te brengen. Alleen ouderen met
aﬂossingsvrije hypotheken (de hele
schuld blijft staan!) gaan het op de
duur merken. Vooral als de waarde
van hun huis onder de zogenoemde
executiewaarde zakt, krijgen zij een
groot probleem.
Tenslotte wijzen wij nog op twee
zaken – die deels ook ouderen zullen
raken - uit het uitgebreide boodschappenlijstje van de ambtelijke
werkgroepen om miljarden te vinden:
de auto blijft melkkoe (wellicht toch
een vorm van beprijzen per kilometer?) en mogelijke huurverhoging (in
samenhang met de huurtoeslagen).
Het zit er dik in dat daaraan deels niet
valt te ontkomen.
Slotconclusie: ouderen gaan het in
hun koopkracht merken en in sommige gevallen zullen zij er zelfs fors
op achteruitgaan in hun jaarlijks
inkomen (niet in hun spaargeld). Hoe
het voor een ieder zal uitpakken, is
nog niet in te schatten. Dat zal per
individu verschillen.

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
In huwelijksboedel
zit 150.000 euro
Mijn vrouw en ik, in gemeenschap
van goederen getrouwd en beiden
diep in de zeventig, hebben circa
150.000 euro gespaard. We hebben
geen eigen huis, maar wel drie kinderen. Heeft het nog zin een langstlevende testament te laten opstellen?
Als u bij het genoemde bedrag niets
anders wil dan het wettelijk laten
erven door uw kinderen, dan is geen
langstlevende testament noodzakelijk. Immers als de eerste ouder
overlijdt, krijgen de drie kinderen een
vordering op de langstlevende. De
erfbelasting, die per kind bij overlijden van de eerste ouder, moet worden
betaald, is volgens onze berekening
nihil. Immers voor ieder kind is de
vordering voor 19.000 euro vrijgesteld van erfbelasting. Hun vordering
op de langstlevende is per kind, met
het door u genoemde vermogen,

kleiner. Pas als de langstlevende
overlijdt, is er kans op erfbelasting,
afhankelijk van de hoogte van het
bedrag dat de langstlevende dan zélf
aan ieder kind nalaat.
Ex-partner deelt mee
in erfenis ouders
Het voorval wil dat een goede kennis
van mij heeft verteld dat zij na een
scheiding van vier jaar geleden de
erfenis van haar ouders alsnog moest
delen met haar ex. Is dit op welke
manier dan ook mogelijk?
Dat lijkt ons heel vreemd. Als zij al
gescheiden is, dan is haar huwelijk
ontbonden en zal zij alleen erfgenaam
van haar ouders zijn. Het enige dat
wij ons kunnen voorstellen, is dat in
een testament van ouders met naam
en toenaam ook hun schoonzoon, los
van een scheiding, wordt genoemd.
Maar meestal laten mensen in een
testament een clausule opnemen dat
het erfdeel uitsluitend het eigen kind
toevalt en dat het kind zelf bepaalt of

en welke partner eventueel meeproﬁteert.
Als haar langstlevende ouder is
overleden net voordat de scheiding
werd afgewikkeld, dan valt de erfenis - als er geen testament is geweest
dat anders bepaalt - inderdaad in de
gemeenschappelijke huwelijksboedel
en deelt de partner voor de helft mee.

Familierecht
Na twaalf jaar stoppen
met alimentatie
In april 2010 heb ik via verhaal door
de sociale dienst twaalf jaar aan mijn
ex alimentatie betaald. Als ik in april
2010 mijn betalingsverplichting stop,
hoef ik dan ook geen bedrag aan de
sociale dienst meer te betalen?
Uit de wet blijkt, dat als de rechter
geen (andere) termijn heeft vastgesteld (in een echtscheidings- of
alimentatiebeschikking), er in
principe twaalf jaar lang alimentatie
moet worden betaald. Ook hangt

het ervan af of er nog minderjarige
kinderen zijn.
Uw ex heeft ook rechten. Indien, na
beëindiging van de betaling door u,
blijkt dat het voor haar naar ‘redelijkheid en billijkheid’ te ingrijpend zal
zijn, dan komt de rechter er weer aan
te pas. Zij zal haar verzoek echter
uiterlijk drie maanden nadat uw betaling is gestopt bij de rechter moeten
indienen. We nemen aan dat de sociale dienst zich bij de verhaaltermijn
van twaalf jaar neerlegt.

Financiële kwesties
Extra warmte in zomer
door blokverwarming
In onze huurﬂat hebben we plintverwarming door een systeem van het
hele gebouw. Wij vragen al drie jaar
tevergeefs ‘s zomers de ketels uit te
zetten of laag af te stellen. We betalen
dus ook mee voor de andere bewoners die in de zomer wel verwarming
willen hebben. Door onze slaapkamer
loopt voorts een dikke verwarmings-

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
buis. Bij hoge temperaturen buiten is
het niet uit te houden in de slaapkamer. Wat kunnen we eraan doen?
In uw huurcontract staan de voorwaarden van de gezamenlijke blokof ﬂatverwarming en hoe de kosten
worden verdeeld. U bent daarmee akkoord gegaan toen u de huur aanging.
Dus daaraan is weinig te doen, tenzij
de juridische term aan de orde is dat
van u in ‘redelijkheid en billijkheid’
niet kan worden verwacht dat u de
betalingen blijft doen. Maar dan
vervalt u in een juridisch mijnenveld.
Aan de extra warmte in een slaapkamer door de grote (?) verwarmingsbuis is natuurlijk wel wat te doen.
Neem contact op met de verhuurder
of zorg zelf voor een goede isolatie
die, naar wij aannemen, alleen in de
zomer nodig is.

Pagina 8

Dinsdag 20 april 2010

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:

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

STOELEN VLECHTERIJ

ZONDER
45
AUTORIJBEWIJS
KM

* Stoelen matterij
* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier

CiTO AUTOBEDRIJF
HOUDT U MOBIEL

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

De nieuwe X-Too S Optimum DCi is uitgerust
met super stille DCi Common Railmotor;
heeft een afwerking op het hoogste niveau
en... GOEDKOPER vindt u niet!

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

• RUIME INSTAP
• HOOG DAK

€ 13.590,-

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!

Cito is ook hét adres voor:
Onderhoud • Reparatie en
Schadeherstel van alle merken
auto’s en brommobielen.

Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

3 jaar garantie
en assistance

Sleutelservice

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

Officieel Ligier-dealer en Subaru-dealer

CiTO AUTOBEDRIJF

Voetonderzoek alleen volgens afspraak
R
Rodenrijselaan
54 - 3037 XG Rotterdam

Klaverbaan 62 - Capelle a/d IJssel
grens Rotterdam - 010 - 467 67 89

Tel. (010) - 467 53 23

WWW. LIGIER-ROTTERDAM.NL

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

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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
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Een donderende
Koninginnedag
Ik keek zojuist naar buiten en werd
licht geroerd door een zonovergoten
pracht aan groene tinten van het gras,
de bomen; blije vogeltjes en een strakblauwe hemel.
Koninginnedag heeft die vrolijke beladenheid die
verwachting schept van al wat komen gaat; het
zingen voor Hare Majesteit, het kopen van heerlijkheden als een bamboestokje met een touwtje
waaraan een bal bevestigd, omwikkeld met wollen draden in allerlei vrolijke kleurtjes, luchtballonnen op het Charlois hoofd en... Pieter het Hart!
Ik weet nog goed dat ik als kleine jongen altijd
wakker werd van het vrolijke geklater in de verte,
veroorzaakt door ijverige kindertjes op ﬁetsjes die
met een paar groenteblikjes aan touwtjes aan de
bagagedrager Koninginnedag inluidden. De kindertjes gingen meestal rond zeven uur á half acht
op pad. Dit is heel lang goed gegaan, totdat Piet en
ik ons ermee gingen bemoeien!
Babybadjes
Het was 1973 toen rond half zes in de morgen
Pietertje zich meldde met enkele enorme blikken,
ongeveer ter grootte van babybadjes! In deze
blikken hadden zure bommen gezeten en ze waren
afkomstig uit de snackbar waar Pieters moeder
placht schoon te maken. De touwen waren ook
veel langer dan gebruikelijk en het terrein van
actie dat werd gekozen lag niet ver van huis; dit
bestond namelijk uit het laantje pal achter de
Landmanstraat 19a!
Nadat de blikken waren bevestigd aan de veel te
lange touwen en deze stevig aan de bagagedragers
waren vastgeknoopt begonnen wij te ﬁetsen. Wat
toen gebeurde, overtrof onze stoutste verwachtin-

gen! Doordat de touwen zo lang waren, gebeurde
er eerst helemaal niets, … totdat de blikken in
beweging kwamen. Het was verschrikkelijk!
Het geluid deed denken aan het gebulder van een
voorhamer van iemand die als een waanzinnige
op een golﬁjzeren loods staat te rammen! Binnen
luttele seconden moet de hele straat wakker zijn
geschrokken; het was werkelijk onmogelijk die
dag nog één oog dicht te doen, al waren we na één
rondje gestopt; te veel adrenaline in één keer!
Dronken stieren
Maar wij stopten niet, nee; wij keerden aan het
eind van het laantje om en reden vrolijk terug,
onze donderende lading als een op hol geslagen
kudde dronken stieren achter ons meesleurend. De
kolossale blikken vlogen alle kanten op, soms een
heel eind de lucht in tegen schuren en schuttingen
knallend; het was echt niet meer normaal!!
Eer wij halverwege de tweede rit waren vlogen
her en der balkondeuren open en meldden zich
onthutste verwarde personen in kamerjassen en
nachtponnen met de haren alle kanten op, verwilderd om zich heen en naar beneden blikkend om te
ontdekken welke debielen dit vreselijke geraas aan
het veroorzaken waren.
De debielen keerden aan het eind van het laantje
om en zetten hun rit onvermoeibaar voort, totdat
de hoofdbewoner van nr 19a hen duidelijk genoeg
had gemaakt hiermee te stoppen en wel heel erg
direct! Waarschijnlijk hebben wij onze tocht elders
op Charlois nog wel voortgezet.
Koos Evenblij
kooosz@gmail.com
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De appeltaart
van juffrouw Blom
Ook ik heb met mijn ouders in de Rietvinkstraat gewoond. Wij woonden er eerder
dan de schrijver van het grote artikel dat 6 april in deze krant stond. Het moet vóór
het einde van de oorlog zijn geweest, want het bevrijdingsfeest, dat in de Rietvinkstraat groots was opgezet, heb ik meegemaakt.
Wij kwamen uit de Hooglandstraat, waar we een
benedenhuis bewoonden. Mijn moeder vond een
vrij bovenhuisje in de Rietvinkstraat boven het
pakhuis van de groenteboer Diepstraten. Het was
maar klein: een woonkamer, slaapkamer voor mijn
ouders, toilet en keuken aan het einde van de gang.
Een zolder, waar ik sliep, nadat mijn vader een
deel met planken had afgescheiden.
Van de andere bewoners van de Rietvinkstraat,
ik was 10, 12 jaar, kan ik me nauwelijks iets
herinneren. Had ik maar beter opgelet, zeg ik nu.
Schuin aan de overkant woonde juffrouw Blom,
een alleraardigst mens, waar mijn moeder het best
mee kon opschieten.
Juffrouw Blom had grote zonen en als er een verjaardag was of zo werd er zeer luidruchtig gevierd
en veel gedronken. Zij bakte soms appeltaart voor
ons, dat kon zij goed. Wij aten ervan, behalve
mijn vader, die moest er niets van hebben, omdat
juffrouw Blom volgens hem altijd met een druppel
aan haar neus liep, wat niet waar was. Wij vonden
de weigering niet erg, want wij hadden daardoor
een stuk meer.
Geiser
Ook wij hadden in het begin alleen koud water.
Later kwam er een geiser. Dat was een grote
vooruitgang. Warm water om je te kunnen wassen. Toen dat er nog niet was, gingen we naar het
badhuis, waar het altijd stonk en benauwd was. In
de teil met warm water en niet meer eruit hoeven,
wat een luxe.

Wij hadden een hondje, Fikkie, dat nooit uitgelaten
hoefde te worden. Wij hadden in het huis een buitenplaatsje, het verlengde van de zolder, waar de
hond z’n behoefte deed. Als hij zijn poot optilde,
kwam de straal beneden terecht op de opslag van
groenteboer Diepstraten, die daar boerenkool had
staan. Wij hebben zolang wij daar woonden nooit
boerenkool gegeten.
Buren
Je kon in de Rietvinkstraat zien, dat daar vroeger
winkels waren. In die tijd waren ze leeg en geblindeerd, behalve één naast ons, waar een timmerman
zijn opslag had. Het rook er naar geschaafd hout.
Direct tegenover ons woonde een vrouw die kippen hield. We hadden daar geen contact mee. Zij
kwam weleens met een kip op straat en aan haar
bewegingen te zien, vertroetelde zij het dier als
een kat. Over de buurvrouw naast ons werd nogal
besmuikt gesproken. Ik merkte wel, dat er veel
mannen op bezoek kwamen, maar het ﬁjne wist ik
er niet van. Vaag herinner ik mij ook een familie,
verderop in de Rietvinkstraat, waar veel over gesproken werd. De man of de vrouw had rood haar.
Als het verhaal een wending nam en de betrokken
familie ter sprake kwam, werd over die ‘rooie’
gesproken. Ik weet dat het een zielig geval was en
kan er natuurlijk wel iets bij verzinnen, maar laten
we het zuiver houden.
Frans Papavoine
f.papavoine@chello.nl

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 6 april 2010
Deze elftalfoto is niet massaal herkend, maar er waren weer genoeg lezers, die de foto konden thuisbrengen. Arie Goedegebuur voorop schrijft
dat het om Overmaas gaat, maar hij is dan ook al 63(!) jaar lid van deze club. De meeste spelers herkent Goedegebuur nog wel. Voor Loe
van der Hoeven heeft het elftal vele onbekende gezichten, maar dat geldt natuurlijk niet voor Reinier Kreijermaat (speler staande rechts). Loe
laat weten: “Hij kwam in 1959 van Elinkwijk (Zuilen) naar Feyenoord. Kreijermaat was een middenvelder met een verwoestend schot en
speelde met een geweldige inzet. Zijn bijnaam was ‘Beertje’. Hij was gehaald om het technisch vaardige Feyenoord samen met de VVV-er
Jan Klaassens meer body te geven. Tot hij in 1962 een zware beenbreuk opliep. Na herstel probeerde hij het nog wel, maar haalde nooit meer
zijn oude niveau. Hij besloot toen af te bouwen bij de amateurs van Xerxes/DHC en Overmaas. Daarna werd hij trainer van diverse amateurclubs, waaronder Overmaas. Op deze foto staat hij als speler in het shirt van Overmaas al herken ik niet direct de groen-witte clubkleuren van
Overmaas.” Het eerste elftal van Overmaas – hier in het voorjaar van 1970 gefotografeerd voor het
voetbaltijdschrift GOAL – kwam toen uit in de eerste klasse. De namen van de spelers zijn staand
v.l.n.r.: H. Bauwens, H. van Osch, Aad de Greef, André van Gelderen, Wim Goedkoop, Rein Kreijermaat en Henk le Comte (grensrechter). Zittend v.l.n.r.: Loet
Kwist, Aad van den Most, Ton Horik, Ron van Dee en J. Masson. Ed Straatman weet nog te melden dat André van Gelderen vroeger bij de RDM werkte en enkele
jaren hoofdtrainer van RVVH in Ridderkerk was. Over Kreijermaat stuurt hij vele wetenswaardigheden, die jammer genoeg te omvangrijk zijn om te plaatsen.
Zelfs de transfersom (f.80.000,-), betaald aan Elinkwijk, komt daarin voor, evenals de eerste club (Bolnes) die Kreijermaat trainde. Overmaas, spelend op het
sportpark Varkenoord, werd in 1921 als Feijenoordsche Voetbal Vereeniging (FVV) opgericht in Tuindorp Vreewijk. Omdat er al een club onder de naam FVV in
de competitie speelde, werd FVV veranderd in Overmaas. Speelvelden kende de club achtereenvolgens aan het Toepad, de Waalhaven en de Smeetlandsedijk om
daarna terecht te komen op het huidige terrein. RV & AV Overmaas behoorde lange tijd tot de toonaangevende amateurclubs van Rotterdam-Zuid. Die clubs hadden in die tijd ook beroemde voorzitters, zoals Paul Thomas (Overmaas), Dirk Nijs (De Musschen), Arie van Bokkum (CVV) en Gerrit Been (DHZ). Die voorzitters leven al lang niet meer en de betreffende clubs spelen vandaag de dag niet meer de rol van vroeger. Overmaas komt dit seizoen uit in de vierde klasse.
Nieuwe foto
Dit keer een heel moeilijke opgave. De foto toont een jonge Rotterdamse sportster in 1954. Het is nog niet voorgekomen dat de
lezers van deze rubriek het hebben laten afweten. Maar of het dit keer zal lukken om de oplossing aan te reiken?
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

MODE

teer
Profi nze
van o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
AA

VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

FRANK WALDER FASHION DAY

Uitvaartverzorging

Vrijdag 23 april

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

● 10.00 - 16.00 uur modeshows met de

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

nieuwse
e trends uit de voorjaarscollectie
● Stylingstips
stips
● Bij besteding
teding vanaf min. 119,95

Website

http://www.uwzrotterdam.nl

ontvangt
gt uw een luxe cadeau

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

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

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

Bereikbaar
ar met: Tramlijn 25,, Bus 49

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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Op de fiets
op huwelijksreis
Op 2 september 1953 ben ik getrouwd
en daarna op huwelijksreis gegaan.
Op de fiets, omdat op dat moment
dat ons enige vervoermiddel was. Als
grap hadden we met een lint ons verse
trouwboekje aan het stuur gebonden.
De eerste dag zijn we tot Amersfoort
gekomen en de tweede dag van Amersfoort naar Ommen gefietst. Daar woonden bekenden van mijn schoonouders
en bij hen hebben we drie nachten in
het stro geslapen. De boer had geen bed
over en we hadden geen geld om in een
hotel te slapen. Vanuit Ommen zijn we
via Friesland over de Afsluitdijk naar
Noord Holland gefietst en onderweg
bij particulieren geslapen tegen geringe
vergoeding. En zo hadden we in één
week tijd een groot deel van Nederland
gezien.
Jaren later konden we een brommer
kopen en hebben de rit in omgekeerde
volgorde gedaan. In 1960 kochten we
een derdehands Volkswagen en zo, van
tweedehands, via showroomauto naar
een nieuwe. Daar geniet ik nog van,
maar onze fietsvakantie zal ik nooit
vergeten.
Annie Ras
Zuidzijdsedijk 117
3194 ND Hoogvliet
010-4162915

zocht:
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Nieuwe technieken
op ss Rotterdam

- Na de doopplechtigheid
door Koningin Juliana gleed
het stoomschip
de Rotterdam statig het
water in -

Sinds de officiële opening eind februari is er al heel wat over de
ss Rotterdam geschreven. Ook in De Oud-Rotterdammer. Uiteraard
gingen die verhalen vooral over de herinneringen van mensen die
op dit schip gevaren hebben, maar ook over de indruk die dit bijzondere stukje Hollands glorie anno 2010 op de bezoekers maakt.
Jan Vanbeuge geniet van alle verhalen
over de Rotterdam, maar hij vindt het
wel jammer dat er zo weinig aandacht
wordt besteed aan de nieuwe technieken die zijn toegepast op het prachtige
schip.
“Het valt mij op, dat in die artikelen
over het schip geen aandacht wordt
besteed aan de voortstuwing. Ook
wordt er geschreven ’de’ ss Rotterdam
als men bedoelt ’het’ stoomschip (de)
Rotterdam”, zo begint deze inwoner
van Driebergen zijn verhaal. Daaruit
blijkt, dat hij gedurende de bouw
van het schip nauw betrokken was
bij vooral allerlei nieuwe technische
ontwikkelingen die diep in het ruim
werden toegepast bij met name de
voorstuwing van de Rotterdam.

Turbinestoom
Over de benaming ’stoomschip’ van de
Rotterdam heeft Jan met name interessante gegevens te melden, want het
was geen gewoon stoomschip.
“De naam ’stoomschip’ doet gemakGezocht: Maatjes m/vkelijk denken aan de oude vertrouwde
stoomschepen van weleer. VoortgeMaatjes m/v
stuwd door de ’kar’. Dat was een
machine met in de cilinders door
Zoek waar u nodig bent:
stoom in beweging gezette zuigers.
www.ikwordmaatje.nl
Die stoom werd gemaakt door water te
verhitten met een vuur van steenkolen.
De krukas maakte daarbij van de heen

en weergaande beweging een draaiende. Die beweging werd vervolgens
via de schroefas overgebracht op de
scheepschroef (propellor).”
Het klinkt allemaal wat technisch,
maar zo werkte het dus niet bij de
Rotterdam, zo weet Jan uit eigen ondervinding. Hij legt het graag uit.
“De Rotterdam was een turbinestoomschip, een tss. Daarbij werd de stoom
vanuit vier ketels onder hoge druk op
de schoepen van de rotor gespoten,
zodat er meteen een rotatie voor de
twee bronzen driebladige schroefassen voorhanden was. Aangezien het
toerental veel te hoog was voor de
propellor, reduceerde een tandwielkast
het aantal omwentelingen per minuut.
Waardoor de beschikbare kracht
toenam.”
Het betekende een vermogen van
35.000 paardenkrachten met 135,5
omwentelingen per minuut. Aardig
om te vermelden is, dat de Rotterdam
het eerste Trans Atlantische passagiersschip van de HAL was zonder
schoorstenen, maar met twee moderne
rookkanalen. Ook was het bij de eerste
reis in 1959 het eerste passagiersschip
met een groot dekhuis midscheeps en
een horizontale klasse-verdeling. Het
trappenhuis was zo ontworpen dat alle
klassen er gebruik van konden maken,
zonder dat zij elkaar tegenkwamen.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (58)

- Jan Vanbeuge en echtgenote mochten zitting nemen op de tribune voor genodigden -

Engineering
Ongetwijfeld zullen lezers met de nodige technische ervaring na het bovenstaande precies weten wat Jan bedoelt
met het verschil tussen een gewone
stoommachine en een turbinestoommachine. Voor anderen is het wellicht
leuk te weten dat deze techniek uiteindelijk voor verdere ontwikkelingen,
niet alleen in de scheepsbouw, heeft
gezorgd.
Over zijn werkzaamheden in de loop
der jaren vertelt Jan: “Ik werkte in de
jaren ’30 als Engineering Metrology
Consultant voor een Engelse fabrikant
van precisiemeetinstrumenten voor
metaalbewerkende industrieën. Eén
van die instrumenten heb ik voor de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij
(RDM) mogen aanwenden voor het
uitlijnen van de schroefassen en de
stabilisatoren van de Rotterdam. Gewerkt werd met een optisch principe
en dat leverde, ten opzichte van de
bestaande mechanische werkwijze,
een aanzienlijke tijdwinst en een
verhoogde nauwkeurigheid op.”

Is uw belangstelling voor techniek gewekt, dan is er interessante informatie
te vinden op bijvoorbeeld www.stoomturbines.nl of www.cruiseschepen.nl.
Tewaterlating
Zoals gezegd, Jan heeft de vele
ontwikkelingen op mechanisch gebied
van nabij meegemaakt. Aan zijn bijdrage aan de bouw van de Rotterdam
bewaart hij in ieder geval tot op de dag
van vandaag plezierige herinneringen.
“Het was natuurlijk geweldig mee
te mogen werken aan zo’n bijzonder
schip. Als dank kreeg ik van de RDMdirectie de uitnodiging samen met
vrouw en kind de tewaterlating bij te
wonen op de tribune voor genodigden.
De Oud-Rotterdammer van dinsdag 9
februari bracht mij die zaterdagmiddag van 13 september 1958 weer in
gedachten. Het was een prachtige
zonnige dag en vanaf waar wij zaten
keken wij op de tribune met daarop
onder andere Koningin Juliana.”
Bab Riem Vis

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.

Willemsspoorbrug
Van dit karaktervolle stukje Rotterdam
is ‘De Hef’ over de Koningshaven op de
achtergrond gelukkig behouden gebleven.
De (oude) Willemsbrug die 24 oktober 1878
was opengesteld, verdween al in december
1981, maar de Willemsspoorbrug (foto),
bleef in dienst tot vrijdagavond 24 september 1993. Zaterdag 7 februari 1994 begon
om elf uur het wegtakelen van de middelste
van vijf brugdelen. Duizenden zagen de bokken Taklift 1, Amsterdam en Ajax het tachtig
meter lange en 952 ton zware brugdeel
van de pijlers tillen. Een half uur later lag
de overspanning op een ponton afgemeerd
langs de Boompjes. De vrije doorvaart was
een feit, evenals het harde gegeven dat er
nooit meer een trein zou rijden boven de
golven van de Nieuwe Maas.
Op 14 februari werd het brugdeel aan de
zijde van het Noordereiland van de pijlers
getakeld, waarna het derde er 22 februari
aan moest geloven. Het weghalen van de
twee laatste overspanningen leek aanvanke-

lijk een lastige klus. De bogen lagen immers
boven de vaste wal over de Maaskade en de
Boompjes. Voor de Taklift 1 (hefvermogen
800 ton) en Taklift 7 (hefvermogen 1200
ton) werd het een maatwerkklus. De slopers
hadden alle geluk van de wereld. Zowel
zaterdag 5 als zondag 6 maart was het windstil, waardoor de hijsklus vlekkeloos verliep.
Al ver voor het aangekondigde tijdstip
waren de bogen van hun plek verdwenen.
Tot verdriet van tientallen die het moment
van ‘een brugdeel net van zijn plek’, graag
hadden vastgelegd.
De Willemsbrug was niet meer. De 4256 ton
staal, samengehouden door tienduizenden
klinknagels, was afgevoerd naar Hendrik
Ido Ambacht. Daar maakten slopers er
‘hapklare’ brokken van voor transport naar
de smeltkroes van Hoogovens in IJmuiden. Duiven en andere vogels waren hun
nestplaats kwijt in de talrijke schuilhoekjes
onder de overspanningen en de Rotterdammers een vertrouwd stukje stad.
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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;

g
• Eendags-behandeling: implanteren
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e
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r
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v ker se
e
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ver proth nder
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t
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me plant
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Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl
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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.

Op alle artikelen
uit deze advertentie ontvangt u in
de actieperiode van
24 april tot 24 mei een

Bosch
wasautomaat
WAS 32390NL

Bosch
wasdroger
WTE 86383NL
8 Kg. Condenswasdroger in de
energieklasse B met roestvrijstalen
trammel en uiteraard electronische
vochtmeting. Uitgestelde starttijd
keuze van 0 tot 24 uur. Indicatie
voor waterreservoir legen en filter
reinigen. Verder heeft deze droger
binnenverlichting en resttijd aanduiding.

Gratis Disney
toaster van
Kenwood

Bosch
Stofzuiger
BSGL 52232 “Free’e.

Bosch
Koelkast
KTL 16A21 tafelmodel
Koelkast met 132 liter netto inhoud
waarvan een 4 **** vriesvak van 16
liter netto.

Nu voor

199,00
Nu voor

299,00
verwijderingsbijdrage 17,00

Nu voor

749,00

1 per klant en zolang de voorraad
strekt. Niet inwisselbaar tegen de
geldwaarde

8 Kg. wasautomaat met een centrifugesnelheid van 1600 toeren, energie
klasse
A – 30% en uitgestelde starttijd. Geluidsniveau 49 dB en een restvochtigheid na centrifugeren van 44 %.
Vol electronische één- knopsbediening
en afm. H 85cm B 60 cm D 59 cm.

VOOR SLIMME KOKERS

Nu voor

549,00

TMG

Tijdelijk een
GRATIS schoonmaakkoffer
bij de Bosch
Free’e
stofzuiger.
van 1 t/m 30
april 2010

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL
Hoogvliet
Middenbaan
- noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464

*** www.arnold-aykens.nl
***
www.arnold-aykens.nl

***

Dankzij het 12 meter lange snoer
heft de Bosch Free’e niet alleen het
langste snoer ter wereld, maar ook
het grootste bereik van maar liefst
15 meter (inclusief textielslang
en verstelbare telescoopbuis).
5 Jaar motor garantie op alle Free’e
modellen en uniek Air flow control
system wat er voor zorgt dat de
uitgeblazen lucht 99,997 % vrij is
van gevaarlijke fijnstof deeltjes.

***

Telefoon : 010 - 4160464

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

Advertorial

Verlichting
van een last
Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar
leven te maken met het overlijden van
een dierbare. Na het overlijden volgt een
vervelende periode waarin de uitvaart
geregeld moet worden en het verlies een
plekje moet krijgen. Maar daarmee houdt
het helaas nog niet op… Denk maar aan
de afwikkeling van de nalatenschap, een
traject dat soms jaren kan duren. Er zijn
diverse factoren die de afwikkelingsduur
kunnen vertragen, maar die ook kunnen
leiden tot nadelige financiële consequenties.
Een administratieve ballast tijdens een
emotionele periode waarin een verlies
verwerkt moet worden, gaat ten koste
van de alertheid. Een afwikkeling kan
daarnaast complex zijn en is geen alledaagse bezigheid. Hierdoor kunnen
verkeerde beslissingen genomen worden
met vervelende gevolgen.
Veel (fiscale) regels zijn van toepassing
en er moeten diverse instanties benaderd
worden. Banken vragen bijvoorbeeld
vaak om een verklaring van de notaris,
voordat u de bankzaken kunt regelen.
Maar heeft u wel een verklaring nodig?
En als dat dan het geval is, welke verklaring dan?
Een ander voorbeeld is, dat er verschillende manieren zijn om de eigen woning
te gelde te maken. De huidige huizenmarktomstandigheden vragen om extra
zorgvuldigheid, zodat de juiste keuze
wordt gemaakt. Welke waarde van de
woning dient u eigenlijk in de aangifte
successierecht op te voeren als deze niet
is verkocht? De WOZ waarde of zijn
er wellicht creatieve kostenbesparende
alternatieven? Dit zijn maar enkele
voorbeelden.
Uitbesteden
Het moge duidelijk zijn dat er na de
uitvaart nog een hoop op u afkomt. Zo
zult u antwoord moeten geven op veel financiële vraagstukken. Daar zit u niet op
te wachten, zeker niet in een periode van
rouw, maar gelukkig is er een oplossing.
Daan Bronmans, financieel consultant
van beroep, heeft ReliefPeople BV in
Rotterdam opgericht. ReliefPeople heeft
als doelstelling u als nabestaande te
ontlasten door de afwikkeling van de
nalatenschap uit handen te nemen. Alle
administratieve beslommeringen worden
van A tot Z voor u op professionele wijze
geregeld. Van notariële zaken tot en met
de afrondende belastingaangifte en alles
wat daar tussenin ligt. Omdat ReliefPeople een gunstige prijs hanteert, wordt
de uitbesteding van de afwikkeling van
de nalatenschap betaalbaar. Uitbesteding
aan een onafhankelijke professionele
partij verlicht en bespaart kosten en tijd.
U de verlichting, wij de administratieve
last. Dat is ons motto.
Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Kijk dan op onze website
www.reliefpeople.nl, stuur een email
naar info@reliefpeople.nl of bel via
010 - 222 30 74.
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50+ zangtalenten
in Rotterdams
Theaterconcert
Zondag 25 april om 14.15 uur geven vijftien 50+ zangtalenten hun
eerste theaterconcert in Theater Zuidplein. Het theaterconcert
‘Euro+ Songfestival on tour naar RUHR 2010’ is het begin van een
tournee naar RUHR en Istanbul 2010. Deze 50+ zangtalenten volgden de Euro+ Codarts Module en kregen daarin afgelopen maand
vijf dagen les aan het Rotterdams Conservatorium.
De bevolking verandert, vergrijst en
verkleurt tegelijkertijd. Dat vraagt om
nieuwe perspectieven op ouder worden,
samen met leeftijdgenoten die van over
de hele wereld naar de grote steden van
Europa gemigreerd zijn. Het Euro+
Songfestival is hét talentontwikkelingsprogramma voor 50+ cultureel divers
talent.

Samenwerking
De negenjarige samenwerking tussen
het Euro+ Songfestival en het Rotterdams Conservatorium resulteert in
deze unieke lesmodule. Vanaf de eerste
dag schaarde het Rotterdams Conservatorium zich achter het initiatief om
de studenten kennis te laten maken met
de 50+ zangers uit tal van authentieke

muziekculturen.
Een samenwerking die het verschil
maakt tussen een ‘aardig voor de mensen’ songfestival en een volwaardig
talentontwikkelingsprogramma voor
de potentiële Susan Boyles onder de
rijpere talenten. De talenten kregen vijf
lessen in zangtechniek, presentatie en
tekstbeleving
Unieke kans
Welke zanger van het Euro+ Songfestival je ook spreekt, negen van de tien
keer zal deze je vertellen dat hij of zij
als kind dolgraag naar het conservatorium had gewild. Steevast kregen ze

fotografie Sterk-werk
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dan te horen dat dat ‘niet voor ons soort
mensen’ is weggelegd en/of ‘leer eerst
maar een vak’. De Euro+ Codarts Module is een uitmuntende gelegenheid
voor cultureel diverse 50+ zangtalenten
om hun droom te verwezenlijken.
Theaterconcert ‘Euro+ Songfestival on
tour naar RUHR 2010’
Reserveren via kassa Theater Zuidplein
010-2030203
Toegangsprijs € 5,www.europlussongfestival.nl

Op ss De Rotterdam

Eerbetoon aan bevrijders
Op ‘De Rotterdam’, ooit het
trotse vlaggenschip van
de Holland-Amerika Lijn,
wordt 3 mei voor de laatste
keer een groep oorlogsveteranen gehuldigd. Dit
gebeurt in de grote Theaterzaal aan boord van het
schip, op ‘de Kop van Zuid’.
De huldiging staat in het kader van
de 65ste viering van bevrijding. Dit
eerbetoon hebben de oud-strijders te
danken aan hun strijd in 1944/1945
op Nederlands grondgebied, waar zij
vochten voor onze vrijheid.

De avond wordt geopend door burgemeester Aboutaleb, die voor deze
huldiging zijn vakantie onderbreekt.
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht,
Lt.-generaal A.C. Oostendorp, is een
van de prominente gasten die door zijn
aanwezigheid blijk geeft van respect
voor de bevrijders van Nederland.
Een delegatie van de oud-strijders,
inmiddels 80-plussers, krijgt in de
grote Theaterzaal van ‘De Rotterdam’
een avond Hollands topentertainment
aangeboden.
Lee Towers
Op het programma staan de Jaap Dek-

ker Band, Anita Meyer en Lee Towers.
Geïnteresseerden die deze concertavond willen bijwonen, krijgen voor
35 euro een unieke kans de voorname
sfeer op het statige schip te proeven
en in diezelfde ambiance een avond te
genieten van topentertainment.
Evenals vroeger, in de jaren dat ‘De
Rotterdam’ exotische oorden en
wereldsteden aandeed en verwennerij
de gewoonste zaak van de wereld was,
kunnen de bezoekers voor het concert
en in de pauze een kopje koffie of een
drankje gebruiken in de luxe Queens
Lounge.

Toegangsbewijzen
De entreekaarten zijn vanaf heden
verkrijgbaar bij de grotere postkantoren
en de Free Record Shops. Omdat er
slechts 400 kaarten verkocht kunnen
worden, adviseert de Stichting Nederland-Amerika niet te lang te wachten
met het afhalen van de toegangsbewijzen. Publiek mét een toegangsbewijs
kan op ‘De Rotterdam’ al terecht vanaf
half zeven. Om kwart over zeven loeit
de scheepshoorn, ten teken dat iedereen
in de Theaterzaal kan plaats nemen.
Het programma begint om half acht en
duurt tot ongeveer elf uur.

Stolpersteine leggen in Rotterdam

Een wel heel
persoonlijke ervaring
Op 7 april 2010 werden in Rotterdam voor de eerste keer Stolpersteine gelegd. Door
heel Europa, ook in ons land, zijn inmiddels meer dan 20.000 van deze steentjes gelegd op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s omgebracht zijn.
Zo ook voor het huis in de Graaf Florisstraat 33b. Dat huis heeft voor mijn
moeder en voor mij een bijzondere
betekenis. Mijn grootouders, mijn moeder en haar broer, zijn daar begin 1941
komen wonen. De familie Rosenthal
uit Breslau, kwam via Groningen naar
Rotterdam en woonde eerst aan de
Gedempte Botersloot, alwaar zij op 14
mei 1940 zijn gebombardeerd. Van de
toen heel moderne flat van drie verdiepingen was niets meer over. Na het
bombardement was er niet meer voldoende woonruimte voor iedereen dus
werden woningen gedeeld met andere

families. Zo huurden mijn grootouders
de bovenverdieping van de familie Van
Geldere op nummer 33b.
Echter op 31 december 1942 sloeg het
noodlot toe. De familie Van Geldere
werd opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. Zij hebben de oorlog niet
overleefd. Mijn moeder vertelde mij
dat de Duitsers de trap opliepen om te
kijken wie er nog meer in huis waren.
De buren hadden hen gezegd dat er
boven ook Joden woonden. Echter, de
familie Rosenthal stond niet op de lijst!
Vanaf die tijd waren mijn grootouders
de hoofdbewoners. De familie Rosent-

hal heeft de rest van de oorlogsjaren
(samen met andere Joodse onderduikers) ondergedoken gezeten in hun
“eigen” huis. In juli 1947 trouwde mijn
moeder met mijn vader vanuit haar
ouderlijk huis op nummer 33b.
Ikzelf ben vanaf 1950 tot begin1970
heel vaak bij mijn grootouders geweest
in dat grote huis met die mooie tuin. In
gedachten weet ik alles nog te staan.
Mooie, warme herinneringen.
Wij waren erbij, mijn moeder en ik,
op 7 april toen de Duitse kunstenaar
Günther Demnig zelf de stenen inmetselde in de stoep voor het huis. Mijn

moeder kon niet nalaten hem aan te
spreken en te vragen naar zijn Joodse
wortels. Die had hij niet, maar hij zei
ons dit: Ich binn kein Täter und ich
binn kein Opfer ( Ik ben geen dader en
ik ben geen slachtoffer). Hij legt ze allemaal zelf die steentjes van 10x10x10,
inmiddels al meer dan 20.000.
Dank aan Stichting Loods 24 die ijvert
om dit stuk geschiedenis van de stad
Rotterdam de aandacht te geven die het
verdient.
Annelies van Mechelen-Knetemann.
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

Mooie schepen
en banen

Euromast 50 jaar

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

van Hans Roodenburg en
Cees de Keijzer

Vrienden van De OudRotterdammer betalen slechts

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer

Geen € 17,50, maar slechts

€ 15,75

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.

€ 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.

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 15,75
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 17,50

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:

Naam en voorletters:

Straat:

Straat:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel:

Tel:

Email:

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

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
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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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Huib den Tuinder:

55 jaar herinneringen
aan Rotterdam
Om gezondheidsredenen verkocht Huib den Tuinder (64) vijf jaar geleden huis en haard om
te gaan wonen in een Rotterdamse kolonie in Thailand. Af en toe komt hij naar Nederland,
vooral om in Rotterdam te zien wat er veranderd is. Herinneringen aan het oude Rotterdam
voeren in Thailand de boventoon, mede aangewakkerd door verhalen in De Oud-Rotterdammer. Huib den Tuinder zette die op papier en Rein Wolters bewerkte ze voor De Oud-Rotterdammer. Vandaag (slot)deel 3.
“Op het Noordereiland kwam ik vaak
in café ‘t Buisie in de Van der Takstraat. Dat was toen ik me nogal eens
stortte in het uitgaansleven in de Witte
de Withstraat. In Bar La Romantica
kwam ik graag voor de optredens van
Lee Towers, André Hazes en andere
bekende artiesten. Bij Koos Trotsenburg in Delfshaven haalde ik meestal
nog een afzakkertje en ging dan slapen
in hotel G. van der Kaa in de Hondiusstraat. Op Katendrecht kwam ik graag
om naar Kees Korbijn te luisteren en
wat te eten in cafetaria de Vette Hap,
als ik ‘s nachts was doorgegaan. Daar
trof ik meestal wel een koppelbaas/

chauffeur om me bij de pont in
Hekelingen af te zetten om thuis nog
gedag te gaan zeggen. Een wereldcafé
was ook Royal op de Wolphaertsbocht
op Zuid. De veel te vroeg overleden
eigenaar, Hans, was een echte topper
en een fanatieke fan van Ajax.
Publiekstrekkers
‘Ahoy op zondag’ was een vaste
wekelijkse halte met fantastische
wedstrijden achter motor en derny
tussen Martin Venix en Gaby Minneboo. Die twee waren een belevenis,
een ware publiekstrekker. Beiden heb
ik goed gekend. ‘Gaab’ al als junior

toen nog een uitgaansstraat in wor- DDe Witte de Withstraat in 1958,
‘Rotterdam door de tijd – deel 1’’
–
t
ding. Foto Jan Roovers/H.A. Voe

toen ik bij oma logeerde in Zuidland
en Martin in mijn eerste kroeg, die ik
in Zevenbergschen Hoek had gekocht.
Mijn zaak droeg de toepasselijke naam
‘De Zesdaagse 1979’. Met de speakers
van sportpaleis Ahoy, Rob ten Hage,
Chris Delbressine en Hennie Goud,
heb ik er menig drankje genuttigd.
De Zesdaagse was vooral op ‘blauwe
maandag’ een hoogtepunt, meestal
eindigend in het Rotterdams etablissement May Fair aan de Mathenesserlaan met veel aantrekkelijke dames.
In 1986 begon ik in het gehucht
Zuidzijde in de gemeente Korendijk
in de Hoeksche Waard poldereetcafé
De Drie Linden. Bijna twintig jaar heb
ik het met succes gerund. Ook hier
mocht ik vele bekende Rotterdammers
begroeten en muzikanten als Ton van
Vliet en Adri Troost (ook bekend van
het Golfje in Rockanje).
Theaterbezoek
In die periode was Rotterdam voor
mij de plaats voor theaterbezoek. Ik
heb veel voorstellingen gezien, vooral in het Oude Luxor en het Zuidplein Theater. Ik ben gek op operette
en was bij de eerste concerten van
André Rieux in De Doelen en James
Last in Ahoy. Ik ben er trots op dat
Harry Jan Bus, die vroeger zijn zakgeld enige jaren verdiende in mijn

- De Van der Takstraat in de jare
n
48 café ’t Buisie waar Huib den tachtig met halverwege rechts op
Tuinder nogal eens aan de tap
zat.
Foto Jaap Berkhout/BOF -

keuken in Roosendaal, directeur is
geworden van vestzaktheater Walhalla
aan de Sumatraweg en natuurlijk ook
op zijn bijzondere theaterplannen voor
Katendrecht.
Na mijn echtscheiding ben ik mijn
stapdagen weer gaan doorbrengen in
Rotterdam. Door toeval kwam ik op
9 oktober 1999 op het Noordereiland
in café Vlag en Wimpel van Inge
Bossman. Het was er groot feest,
want haar café was die dag door het
Slauerhof Genootschap uitverkoren
tot ‘Havenkroeg van het jaar’. Inge
maakte enorme indruk op me als
uitbaatster. Ze hield met gemak een
overvolle bar bij met haar enorme
humor en gevatheid. Ik ben er tot mijn
vertrek in 2005 naar Thailand blijven
komen. Altijd op dinsdag na mijn bezoek aan de Centrummarkt voor vers
gebakken kibbeling. Na Inge voerde
mijn route naar het ‘t Buisie en daarna
met openbaar vervoer naar huis. Het
missen van de laatste bus heeft me
ettelijke taxiritten gekost. Vanzelfsprekend door eigen schuld.
Sluitmaken
Anders verliep het op de woensdag.
Dan ging ik meestal eerst naar de
Vijgenboom, waar Ton achter de bar

stond en altijd wel iets te beleven viel.
Die barman was een kanjer, vooral
in het onthouden van de hoeveelheid
genuttigde consumpties. Daarna met
de metro naar Delfshaven en langs
bij De Ooievaar en ten slotte naar
café Verschoor aan de Oostkousdijk,
waar altijd op me gewacht werd, want
uitbater Theo en zijn vrouw Joke
wisten dat ik een kei was in het ‘sluitmaken’. Voordat de taxi kwam die hij
gebeld had om naar de bushalte op het
Zuidplein te gaan, was het ‘nog een
droppie, Huib?’ Daarna nog een, nog
een….. en op het Zuidplein was de bus
daarna nogal eens net vertrokken. Dus
weer een taxi in, maar niet echt mijn
schuld. Theo is nu de rekening aan
het vereffenen door kaas, rookworst,
drop en nog meer mee te brengen als
hij en Joke voor vakantie naar mijn
woonplaats Pattaya in Thailand komen. Theo zorgt ook dat wij trouw De
Oud-Rotterdammer ontvangen, want
daar staan de Rotterdammers die hier
wonen voor in de rij. Zo kunnen we
ons koesteren aan herinneringen van
anderen en daarom heb ik die van mij
ook maar eens opgeschreven.

Roetblazen in de nacht
We voeren op de Zeeland van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Een schip dat kort na de
Tweede Wereldoorlog nog op stapel stond in de Verenigde Staten. Dergelijke schepen zijn er
bij duizenden gemaakt, omdat er heel veel van bij de grote konvooien naar Moermansk en zo
getorpedeerd werden. Er waren twee scheepstypen, de Liberty-schepen, die wat langzaam
waren en de C3 schepen, de Victory-klasse.
De Zeeland was zo’n Victory schip,
aangedreven door GE stoomturbines.
Die stoom werd geleverd door twee
hogedruk stoomketels van Babcock&
Wilcox. Deze schepen verbruikten
veel brandstof. Het schip liep 16 knopen, maar we verstookten ongeveer
50 ton stookolie per etmaal. Dat er bij
het verbranden van die hoeveelheid
olie veel roet vrijkwam is logisch. Het
roet zette zich af op de pijpen in het
binnenste van de ketelinstallaties en
moest regelmatig verwijderd worden
om de warmteoverdracht zo efﬁciënt
mogelijk te houden. Daartoe waren in
de ketel roetblazers gemonteerd, die

met stoom het roet van de pijpen en in
de schoorsteen joegen. Dat gebeurde
elke nacht tijdens de hondenwacht die
bij de Lloyd van één uur ’s nachts tot
vijf uur in de vroege morgen liep. Het
was mijn favoriete wacht. In de haven,
en op zee trouwens ook, was het een
rustige tijd
Nachtwerk
Roetblazen was in mijn assistententijd
dus nachtelijks werk. De gewoonte
was dat je de brug waarschuwde dat
het zover was en dan werd, indien
nodig, de koers wat verlegd, omdat er
nogal wat zwarte troep uit de schoor-

steen kwam en men dat liever niet op
het dek had. Als dan de wind dwars
over het schip woei, kreeg de machinekamer het seintje; “Ga je gang maar
meester.” Zo ook de nacht voordat
we Rotterdam zouden binnenvaren.
We voeren in het Engelse Kanaal en
ik vroeg toestemming om te blazen.
Die kreeg ik niet, want in dat drukke,
nauwe, vaarwater wordt zo weinig
mogelijk gemanoeuvreerd. De chef
van wacht belde de hoofdmachinist en
vertelde hem dat we geen toestemming
kregen. De Zeeland was elf maanden
niet in Nederland geweest en de bootsman met zijn matrozen hadden de

hele boot keurig netjes in de tjet (verf)
gezet. Die verf was op het ogenblik dat
ik wilde roetblazen nog niet droog. De
masten waren in de maatschappijkleuren, dus mooi roze. Onze hoogste baas
nam contact op met de kapitein, omdat
we graag met schone ketels wilden
aankomen. Even later kreeg ik alsnog
toestemming en deed mijn best het
inwendige van de twee ketels roetvrij
te maken.
De volgende ochtend, na een paar
uurtjes slaap, ging ik aan dek, nieuwsgierig naar onze positie, kijkend of er

al wat van de Belgische of Nederlandse kust in zicht was. Na bijna een
jaar gescheiden te zijn van verloofde
en ouders wilde ik wel naar huis. De
dekdienst was des duivels. Woedend
op de machinekamer die van de
donkere nacht gebruik gemaakt had de
prachtig oud roze masten te voorzien
van mooie gitzwarte torentjes roet. De
verf was nog steeds nat.
Koen Lecker
koenlecker@hotmail.com
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MILOT Reizen
Reisburo en Touringcarbedrijf

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

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.

6 dgn Beierse Woud
(HP) ma. 3 mei incl.
dagtocht Praag € 249,6 dgn, Budapest (LO)
(heen - en terugreis)
ma. 31 mei
€ 269,3 dgn. Parijs (LO)
vr. 26 maart
€ 109,3 dgn. Londen (LO)
vr. 16 april
€ 149,-

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

www.milotreizen.nl

Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!
Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl

Ook nog enkele seizoenplaatsen
30 km.van Rotterdam

Hotel direct bij het strand.
Prachtig wandelen en fietsen door bos en duin.
4 daags arrangement vanaf € 52,- p.p.p.n.
Elke dag Hollands ontbijtbuffet en heerlijk 3 gangen diner.
Hotel Victoria tel. 072-5812358 of www.hotelvictoria.nl

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

Advertentie_Opmaak 1 15-04-10 11:08 Pagina 1

7 Dagen Wenen, incl. concert André Rieu

vakantie
Exclusieve
lezers van
voor de
er
De Oud-Rotterdammar
en De Oud-Hagena

Uniek voor Nederland heeft Fitál Vakanties de hand weten te leggen op een beperkt aantal
entreekaarten voor een optreden van André Rieu. Geniet van een betoverend optreden van
André Rieu en zijn showorkest in de schitterende ambiance van de stad die romantiek en muziek
uitstraalt. In combinatie met een bezoek aan deze prachtige stad bent u er even helemaal uit.
Enkele highlights:

• Stadsrondrit door Wenen o.l.v. gids
• Bezoek met gids aan Benedictijner Klooster van Melk
• Boottocht over de Donau
• Bezoek aan Slot Schönbrunn
• Op uw gemak romantisch Wenen ontdekken met talrijke musea en paleizen
• Heerlijk shoppen
• En als onvergetelijk hoogtepunt: Het André Rieu Concert in de Stadthalle

Een heerlijke voorjaarsvakantie om nooit te vergeten!

LEZERSVOORDEELBON f 50

pp!

(0184) 61 00 62
vakantie@fital.nl

Postcode/Plaats:
Telefoon:

beoordeeld) hotel: Moderne
2 pers. kamer met bad/douche,
toilet, TV, radio, internet, safe,
telefoon, airconditioning, lift,
restaurant en bar
• Halfpension: 6 x ontbijtbuffet en
4 x drie gangen diner
• Concertkaarten André Rieu
• Bezoek Benedictijner Klooster
• Nederlands sprekende begeleiding
en gidsen
• Stadsrondrit Wenen, Boottocht
over de Donau naar Krems
• In- en uitstappen in Rotterdam,
Den Haag, Alblasserdam of bij
Van der Valk Nuland

f 599
b

TIP

............

personen

105

Boek snel, het aantalr
concertkaarten voo
André Rieu is beperkt!

Voor reserveren en meer informatie:

E-mail adres:
❑ Ik reis alleen ❑ Wij gaan samen ❑ Wij reizen met een gezelschap van

per Top Class Touringcar

• Verblijf in comfortabel (uitstekend

Vertrek op woensdag
26 mei
Toeslag 1 pers. kmr

Ik wil/wij willen graag naar Wenen

Adres:

• Ontspannen reizen

Vertrek & prijsinfo (Z273)

Wanneer u wilt deelnemen aan deze unieke eenmalige vakantiereis krijgt u tegen inlevering van deze bon
f 50 korting Stuur de ingevulde bon naar de uitgever van de krant: De Oude Stad bv, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel. Na ontvangst van de bon neemt Fitál Vakanties dan contact met u op.

Naam:

Inclusief

www.fital.nl
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Zin (g) in operette
Wie graag operettemuziek zingt krijgt nu de kans; op 22 april start de repetitieperiode voor de jubileumproductie van het ROOG- koor. Onder leiding van dirigent John van Leeuwen wordt een selectie van bekende
operettestukken ingestudeerd. De uitvoering, met kostuums en orkest, staat gepland voor het najaar van
2011. De repetities zijn op donderdagavond in Schiedam. Voor informatie en aanmelden: mevr. A. Berg, tel.
4709472, b.g.g. 4735384.
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-- Er op uit! Kalender -April

Concert “65 Jaar Vrijheid”

April

Rommelmarkt Johanneskerk, Lombardijen.

24

U vindt hier o.a. meubilair, kleding, boeken, elektrische
apparatuur, prullaria e.d. Guido Gezelleweg 1
(hoek Spinozaweg), Rotterdam-Lombardijen 09.00 en 15.00

April

Struisvogels op de Coolsingel

April

Rouwen in de tijd

April

Workshop

23

Rouwen in de tijd
Op 27 april (aanvang 10.00 uur) geeft Marinus van den Berg, geestelijk verzorger bij Laurens, een lezing
over zijn nieuwe boek Rouwen in de tijd. De bijeenkomst wordt georganiseerd in Laurens Cadenza aan de
Oosterhagen 239 in Rotterdam.
Neem voor meer informatie of het aanmelden voor de lezing contact op met Joke Deelen, T 010 753 58 00.

Struisvogels op de Coolsingel
14 Mei 1940 werd Rotterdam door een allesvernietigend bombardement getroffen. 850 mensen vonden
hierbij direct de dood. In 2005 wonnen de schrijvers Anna Enquist, Anne Vegter en Antoine Uitdehaag de
prestigieuze Taalunie Toneelschrijf Prijs met de toneeltekst ‘Struisvogels op de Coolsingel’ die over de
waanzin van dit misdrijf gaat.
‘Struisvogels op de Coolsingel’ staat in april centraal bij theatergroep Epicentrumtoneel uit Naaldwijk. In het
stuk worden zeven mensen tot leven gewekt die destijds omkwamen. In de intimiteit van hun stervensuur
klinkt nog eenmaal hun persoonlijke verhaal. Zij vertellen vol hoop en frustratie, tragiek, humor, liefde en
eenzaamheid over die ene noodlottige dag in Rotterdam die de levens van de mensen die er woonden voor
altijd veranderde. De teksten zijn soms van een wrede schoonheid, dan weer beeldend, alsof je de gebeurtenissen voor je ogen ziet afspelen. De zeven personages die als geesten in de ruimte ronddwalen krijgen
uiteindelijk een gezicht en een ziel. Zo vertelt een chirurg hoe hij onder dwang een zwaargewonde hoge
Duitse militair opereert. Hij had hem op de operatietafel kunnen laten sterven, maar besluit het ‘goede’ te
doen en redt hem het leven, een beslissing waar hij later spijt van heeft. Theatergroep Epicentrum heeft
gekozen voor de intimiteit van het eigen theater. Het gebouw onderging speciaal voor deze productie een
metamorfose. De toeschouwer moet als het ware in de huiskamer van de personages zitten, en van de tekst
wil je geen woord, nee, zelfs geen letter missen! Spel: Peter van Luyk, Adje Kloos, Wim van Delft, Paula van
der Schilt, Nanda Vellekoop, Nico Luiten en Peter Luiten. Regie: John Rijsdijk
De voorstellingen vinden plaats in sociëteit “De Zolder”, gelegen aan de Hoogwerf 8c te Naaldwijk. Aanvang
20:15 uur, entree € 12,50.
Reserveren gewenst (070-3687146 of reserveren@epicentrumtoneel.nl beperkt aantal plaatsen aanwezig).
Data: 22-23-24-28-29 april en 1 mei 2010.

Camping de Koornmolen; voor rust, ruimte en comfort!
In het Groene Hart, omgeven door
prachtige polderlandschappen en
het natuurgebied de Rottemeren, ligt
camping de Koornmolen. Een camping
die geschikt is voor iedereen die op
zoek is naar rust en natuur. Camping de
Koornmolen is geen specifieke 50-plusof seniorencamping, maar biedt vanaf
dit seizoen extra comfort en faciliteiten aan deze doelgroep.
25 April 2010 wordt de nieuwe Futendreef geopend; aan dit pad op de camping zijn zestien ruime comfortplaatsen gerealiseerd met privé sanitair. Hier wordt de charme van het kamperen gecombineerd met de luxe
van een eigen toilet, douche en wastafel direct naast uw tent of caravan.
De fietsverhuurservice is uitgebreid met acht elektrische fietsen. Sportliefhebbers zijn bij ons aan het goede
adres met ons zwembad en het sportcentrum, waar u kunt deelnemen aan aquajoggen en het programma
‘Meer bewegen voor ouderen’. Kom zondag 25 april tussen 11:00 en 14:00 een kijkje nemen op de open
dag!
Voor meer informatie:
Camping de Koornmolen, Tweemanspolder 6a
2761 ED Zevenhuizen (Zuid-Holland), tel. 0180-631654
email: info@koornmolen.nl, website: www.koornmolen.nl

Midden in het Limburgse Heuvellandschap ligt een familiehotel met
een warm, sfeervol karakter en een
Vakantie in het
van Brabant
lange, gastvrije geschiedenis.
Kerstarrangement 24LO
december
v.a. €36,50 tot
/ HP01
v.a.januari
€57,25
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
Bel
voor
informatie
043-4551742
of
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
krijgt u nog meer aangeboden!
www.inkelshoes.nl
Hotel
Inkelshoes kijk op. Wat
in geheel
Epen,
Zuid-Limburg
verwelkomen
graag!!!
Een
verzorgde
vakantie temidden Wijte,
koelkast, telefoon metUnachtbel
en TV.

van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
De kamers zijn op de begane grond en goed
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
Vakantie
in het
van
Brabant
Dit Senioren-hotel
biedt u een geheel
uit op een
prachtige
tuin en / of bos, met
verzorgde
vakantie
op
basis
van
volpension
eigen
terras
met
buiten
meubeltjes.
Dus u
Kerstarrangement
24
december
tot
01
januari
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Leuke
uitstapjes, muziekavond met Marie
U wordt opgehaald en teruggebracht metbusretour,
onze luxe middagtochtjes
touringcar opstapplaats
Zomerarrangement
toeristenbelasting
mee. Daarnaastenkunt
u ook bij ons
Christien,
bingo en spelletjes. € 582,00 incl.rekening
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!
U
wordt
opgehaald
en
teruggebracht
met
onze
luxe
touringcar,
opstapplaats
Zuidplein/Alexander/
terecht voor bridge en familie weekendjes
De comfortabele, ruime kamers zijn alleen koelkast,
als u iets te
vieren met
hebt.nachtbel en TV.
maalgeheel
voorzien
van douche,
toilet,
kitchenet- te,
Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.
Een
verzorgde
vakantie
temidden
telefoon
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
De kamers zijn op de begane grond en goed
Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
bezoek
website:www.hoteldepaddestoel.nl
Dit Senioren-hotel of
biedt
u eenonze
geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
De van
Paddestoel,
Scheibaan
5, 5062TM
Oisterwijk.
verzorgde vakantie Hotel
op basis
volpension
eigen
terras met
buiten meubeltjes. Dus u
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie

Speciale aanbieding!

t/m 1 mei

27

Westland’s gemengd koor “Kunst voor het Volk” en het
Ommoordse dameskoor “ZAVEROM”.
Begeleiding door o.a. het orkest “Continuo” van Rotterdam,
met op de achtergrond projectie van archieffoto’s over het
bombardement en de wederopbouw van Rotterdam.
Open Hofkerk, Hesseplaats, Ommoord, Rotterdam.
20.00uur - € 10,00 verkrijgbaar aan de zaal.

Epicentrum herdenkt bombardement op Rotterdam
Zie ook: er op uit pagina

Marinus van den Berg, geestelijk verzorger bij Laurens, geeft
een lezing over zijn nieuwe boek Rouwen in de tijd.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in Laurens Cadenza aan
de Oosterhagen 239 in Rotterdam. Aanvang 10:00 uur

27

Workshop haal meer uit je garderobe, 9.00-11.30 uur
Schiehoven Rotterdam. € 43,- voor houders van de Stromen
Opmaat Pas. Meer informatie via 0900 206 06 60 (€ 0,10 p.m.).

Mei

Bevrijdingsconcert

Juni

Scootmobieldagen

8

4 & 11

Stichting Bijzondere Concerten, sporthal de Fakkel, Ridderkerk
– 20.00 uur - € 12,50 (Kaarten kunnen besteld worden via de
website www.bijzondereconcerten.nl. Telefonisch bestellen kan
ook via 0180-769015 of 06-15897906.

De Stromen organiseert met Veilig Verkeer Nederland en de
gemeente Rotterdam de Scootmobieldagen. Deelname is
mogelijk vanaf 65+, kosten bedragen €5,-.
Meer informatie via 0900 206 06 60 (€0,10 p.m.).

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

*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
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extra persoon 99,voor info/ brochure:

043 - 459 14 00

WWW.BUNGALOWPARKSCHINOPGEUL.NL
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Pluk
uw voordeel met
een TRAPLIFT

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

n

Le
Behangers en Schilders aanwezig.

Meer informatie vindt u op onze website:
http://pchulpvoorsenioren.nl
Bel eerst onze helpdesk voor u verder gaat,
tel. 06 – 519 719 26

ng

Ook kunt u bij ons terecht voor een geheel nieuw computer
systeem. Geheel naar uw wens samengesteld. Onze service gaat daarin verder dan alleen bij de aanschaf. Wanneer
kwaliteit en service net zo belangrijk zijn als de prijs, bent u
bij ons op het juiste adres.

ti

Ook  500,- korting? Bel 0800-5003 of ga naar www.tkmonoliften.nl/korting

Vraag hier uw persoonlijke
waardecoupon aan.

DORDAM0410

Voor al uw:
● glasweefsel
● behangwerk
● stucwerk
● sauswerk
● schilderwerk

Voor Computerhulp aan huis
in de regio Zuid Holland en omstreken.
- Computer Hulp en service aan huis (u hoeft de deur niet uit)
- Snel een afspraak
- 90% van de problemen vakkundig opgelost binnen 1 uur
- Betaalbare tarieven
- Haal- en brengservice (voor grote reparaties)
- Opnieuw instellen van uw televisie en radio frequenties

ro

on
e
olift

M

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Uw Computerspecialist uit Krimpen aan den IJssel voor
Computerhulp aan huis, Onderhoud, Reparatie en Verkoop
Onze kracht:
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief

TK

Grote collectie
behang, tevens
zonwering

e ko
r

500
eu

PC Hulp voor Senioren

WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL

nt

Naam
Adres
PC en Woonplaats
Telefoon
Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder postzegel aan ThyssenKrupp
Monoliften BV, Antwoordnummer 170, 2920 VB Krimpen a/d IJssel.

Deze actie geldt voor de Swing traplift en loopt t/m 30-06-2010 en is niet geldig in combinatie met andere acties en / of aanbiedingen.

‘ZONNIGE’ OPEN DAGEN
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 APRIL

Gedenktekens

VAN 10.00 - 16.00 UUR

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

ACTIE

alléén dit weekend

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

KNIKARMZONNESCHERM

www.cuperusdominicus.nl

elektrische bediening
500cm breed x 300cm uitval

v.a.

€ 989,- *

I N C L W IJ B I E
D
. HO
RRE EN EEN
N, R
OLL TOTA AL
U IK E
P
N EN AKKE T
,
ZON
WER
IN

Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,
natuursteen, brons, rvs en glas

23 vestigingen in Nederland

Of 50% korting* op de zonwering bij aankoop van
kozijnen, tuindeuren, schuifpui of dakkapel.

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen • Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Seniorenverhuizingen
• Samenwerking met Goede Doelen
van groot naar klein
• Voor u als executeur optreden

* Informeer naar de voorwaarden bij onze adviseurs. Bel voor een afspraak
0182 52 70 89 of bezoek de showroom aan James Wattstraat 5
(Gouwestroom) in Gouda.

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

G!

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL
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Revue-gezelschap Elckerlijc:
Van Snip en Snap tot Wim Kok

door Roland Vonk

Het was een soort overgangstijd, de tijd waarin het Rotterdamse revuegezelschap Elckerlijc actief
was. Zo halverwege de jaren zestig: het variété liep op z’n end, een nieuwe jongerencultuur stond op
uitbotten. Je zou denken dat de jongeren van Elckerlijc kozen voor het nieuwe. Toch niet. Ze grepen
voor een deel terug op amusement dat al aan het verdwijnen was. Jaap Twigt, een van de grondleggers van Elckerlijc: “Dat amusement vonden wij leuk. Ik ben wel een fan van The Beatles, maar wij
konden ook verschrikkelijk lachen om Snip en Snap.”
De basis van Elckerlijc werd in
januari 1964 gelegd door Jaap Twigt
en Aat Sliedrecht, die in dezelfde
schoolklas zaten, en die als The
Two Troubles een bandparodie-act
hadden. Zoiets als waarmee André
van Duin in diens beginjaren furore
maakte. Bij de Christelijke Jongeren
Vereniging (CJV ) in de Cleyburchstraat in Rotterdam-Blijdorp kwamen
de jongens Leo van Breugel tegen.
Die zou bij Elckerlijc liedjes vertolken van grootheden als Jaap Fischer,
Louis Davids en Jacques Brel. Maar
ook eigen liedjes, op tekst van Jaap
en Aat en muziek van hemzelf. Jaap

en Aat schreven ook sketches. “Een
beetje lach-of-ik-schiet dingen”, zegt
Jaap achteraf. Drummer Fred van
Setten maakte het gezelschap van het
eerste uur compleet. Later, in 1964,
voegden zich bij de groep Hans Phylipsen met een soort Toon Hermansimitatie, Trudy die de boel aan elkaar
praatte en Rob die zich proﬁleerde als
manager, hoewel hij bij het begin van
Elckerlijc nog niet eens een rijbewijs
had. De meeste leden kwamen uit de
wijk Bergpolder.
Schippers
Elckerlijc heeft zo’n vijf jaar bestaan
en gaf avondvullende voorstellingen.
Veel in Rotterdam en omgeving,
bijvoorbeeld in de schipperssociëteit
aan de Heemraadssingel en op personeelsavonden van de RDM.
De première van het tweede programma van Elckerlijc, getiteld ‘Wie lacht
niet, die de mens beziet’, voor zo’n
600 man in de Mauritszaal van het
Rijnhotel in Rotterdam, trok nogal
de aandacht. Een krantenrecensent
schreef er naderhand over: “Bijzonder vlot zijn vooral de muzikale
nummers waarin gitarist (en zanger)

- Elckerlyc op de foto. Van links naar rechts: Jaap Twigt, Hans Phylipsen,
Aat Sliedrecht, Trudy van Heyningen, Rob P. Kanaar, Leo van Breugel en
Fred van Setten. Allemaal rond de achttien toen ze begonnen. -

Leo van Breugel en drummer Fred
van Setten een belangrijk aandeel
hebben. Steunpilaar van de show is
ongetwijfeld Hans Phylipsen die ook
diverse teksten schreef. (…) Aardig
zijn ook de ‘beat’-melodieën die door
Leo van Breugel van een Hollandse
tekst zijn voorzien en de oude liedjes
(Komt vrienden in den ronde) die een
vlotte melodie kregen.”
Een andere recensent noemde ook
Hans Phylipsen: “Wat hij aan het
begin van de avond in het programma-onderdeel ‘Oud Hollands’ – een
sprankelende conference à la Toon
Hermans – presteerde, maakte op ons
veel indruk. Een naam om te onthouden.” Jaap: “Hij was als uitvoerende
inderdaad niet de minste. Hij had
als zanger precies dezelfde timing
als Toon Hermans. De liedjes die hij
zelf schreef leken ook gekloond van
Toon.”
Tegenover de positieve recensies

stond het verslag van een journalist
die het programma te lang en te traag
vond.
Platenzaak
Elckerlijc eindigde zoals veel bandjes
in die tijd eindigden: militaire dienst,
verkering, en min of meer serieus
werk. Fred ging als militair naar
Duitsland, en voor zover de anderen
het weten, is hij daar gebleven. Rob
ging bij de politie werken. Leo is
fotograaf geworden. “Hij was veruit
de beste zanger van ons allemaal. Hij
had zo in een band kunnen spelen
en goede sier kunnen maken”, denkt
Jaap Twigt. Jaap, die de zaken altijd
al groot aanpakte, opende samen
met Ted Vroegh een platenwinkel
in Leerdam en schopte het later tot
commercieel directeur van TDK.
Aat Sliedrecht werd voorlichter bij
de PvdA, en heeft in die functie nog
speeches geschreven voor Wim Kok.

Hans Phylipsen is – veel te jong –
omgekomen bij een auto-ongeluk. En
net als de anderen is ook Trudy, die
getrouwd is geweest met Jaap, niet
verdergegaan met theater.
Jaap en Aat zijn wel samen teksten
blijven schrijven. Jaap heeft zelfs
liedjes gemaakt met onder anderen
Cees Stolk en Eddy Ouwens. Sommige van die liedjes hebben de plaat
gehaald, het meeste was voor de
vergeetput. De plek waar uiteindelijk
alles belandt.

Van het een komt het ander

Zo kun je het wel zeggen: van het een komt het ander. Naar aanleiding van deze amusementspagina in De Oud-Rotterdammer mailde mij
laatst Rob Kanaar uit Schiedam, die hand- en spandiensten verricht voor Rotterdam-chroniquer Joris Boddaert. Rob had oude
grammofoonplaten voor me, ook Rotterdamse, zei hij. Ben ik altijd in geïnteresseerd, dus ik bij hem langs. Al pratend bleek dat hij vroeger
manager is geweest van een cabaretachtig revuegezelschapje in Rotterdam. Hij had er nog foto’s van en krantenknipsels. Overblijfselen
uit een andere tijd. Gaandeweg zag ik de kleine geschiedenis van het amateurgezelschapje voor me. Voordat ik de grammofoonplaten van
Rob achter in de auto zette, heb ik toch maar even wat aantekeningen gemaakt. Hierboven het resultaat.

Wim Oosthoek
Laatst stond op deze pagina een
verhaal over Nico Oosthoek, bekend
geworden als de muzikale clown
Nicky Noble. Nico’s broer Wim (19182004) zat ook in de muziek, als drummer. Zijn dochter, Wil Oosthoek, heeft
me over hem bijgepraat. Wim was de
jongste uit het gezin. Hij ging in 1938
in dienst en kreeg daar muziekles.
Na de oorlog drumde hij in orkesten
van de Meyer Hamel Revu. Daar
ontmoette hij zijn vrouw, een danseres.
Vanaf 1948 speelde Wim slagwerk in

het bekende orkest The Music Stars
van de Rotterdamse pianist Jan de
Klerk. Op bijgaande foto is hij de man
uiterst links, Jan de Klerk staat rechts.
Dochter Wil herinnert zich dat het
orkest ophield in 1956, ten tijde van
de Hongaarse opstand. Daarna vond
Wim een baan als politoerder bij de
ﬁrma Martijn aan de Westersingel.
Drummen deed hij er vanaf toen naast,
in het schnabbelcircuit, onder anderen
bij de Pico’s en The Three Jacksons.
Later speelde hij op avonden van de
Rotterdamse Artiesten Club.
Alles bij elkaar een aardige prestatie
als je weet dat Wim Oosthoek geen
rijbewijs had. Een drummer zonder
rijbewijs. Wil: “Zijn slagwerk ging
achterop de brommer. Hij had daar
een hele constructie voor gemaakt.
Alles was gepland. Hij heeft er heel

Rotterdam mee afgetuft.” Je ziet het
voor je. Het had een act in het variété
kunnen zijn. ‘Man probeert veel te
groot drumstel op klein brommertje te
stapelen’.
Dolf Oosthoek
Al die aandacht voor de muzikale
familie Oosthoek bracht lezer Joop den
Ouden - ook bekend als ‘Joop Smiezel’
- op een vraag. Joop zong in de jaren
zestig in de Rotterdamse beatband The
Twilights. In 1966 moest hij in dienst
en zijn (tijdelijke) opvolger bij de band
werd Dolf Oosthoek. Later is die naar
de groep Confrontation gegaan. Was
hij familie van Nico Oosthoek? En:
wat is er van hem geworden?
Joop heeft zijn opvolger later nog eens
met honden in het Kralingse Bos zien
wandelen. Daarna is Dolf opgelost in

de mist van de tijd. Wie weet meer?
Koos van der Wiel
Nee, pianist/organist Koos van der
Wiel uit een vorige oproep is nog niet
getraceerd. Wel heeft zich een – bijna
– naamgenoot gemeld. Oud-Rotterdammer Kees van der Wiel, die al in
1968 emigreerde naar Australië en
daar – o wonder der techniek – de digitale versie van De Oud-Rotterdammer
leest. “Een heerlijk blad. De verhalen
van mensen brengen veel herinnerin-

gen terug.” Volgens Kees vertoont die
Koos van der Wiel op de foto grote
gelijkenis met zijn vader, Dieuwert
(Wert) van der Wiel. Ook musicus. Violist en zanger, met in de jaren vijftig
een eigen orkest. “Hij is helaas jong
overleden en zijn kant van de familie is
doodgezwegen voor mij. Daardoor ben
ik niet op de hoogte hoeveel broers en
zussen er waren.” Zijn er familieleden
van Wert van der Wiel in Rotterdam?
En is er een relatie tussen Koos van
der Wiel en Wert van der Wiel? Wie

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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Grijs, fit en wijs.
Welkom in het RRR

Wat moet u doen?

Om welke problemen gaat het?

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijdelijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefeningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven.

Wanneer u wat ouder wordt en u
merkt dat u beperkt wordt door
uw lichaam is het nog maar de
vraag of dat onvermijdelijk is.
Beter eten en meer bewegen zijn
dan heel belangrijk. Maar u heeft
ook een steuntje in de rug nodig
en deskundige begeleiding en
advisering. De oorzaak van de
beperking kan heel verschillend
zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in
slechte conditie bent komen te verkeren.

De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten,
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo
goed.

Voor wie is dit bedoeld?

Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in
de directe omgeving.

van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam

Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt bepaald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang
is.

Wat kost het?

U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen,
zelfs geen eigen bijdrage.

Bereikbaarheid.

Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEBsite raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Tel 010 278 12 78
Fax 010 278 12 00

secretariaat@rrr.nl
www.rrr.nl
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- Staand op het bordes aan
de achterzijde van de Nicolaas
Witsenschool verwelkomde directeur Piet Klapwijk elk jaar zijn nieuwe
lichting leerlingen Foto verzameling
Jaap Berkhout/BOF -

Zeg nooit nooit
Aangezet door zijn vrouw
schreef De Oud-Rotterdammer-medewerker Ton Kuster
een boek over zijn leven met
de titel ‘Zeg nooit nooit’. Het
is zeker geen gewoon leven,
dat Ton Kuster leidde. Ton
nam geen genoegen met
een leven dat voortkabbelt
op een saaie weg naar het
einde. Nee, zijn leven zit vol
leuke, maar natuurlijk ook
minder leuke ervaringen.
Ton groeide op in Rotterdam en
vertrok al jong naar zee. Daar
beleefde hij veel avonturen die, dat
is gebleken, ook leuk en interessant
zijn voor anderen om te lezen. Hij
gunt de lezer een bijzonder kijkje in
het leven aan boord, waar hij jarenlang als hofmeester werkte. Onder
meer op de Willem Ruijs, die later
als de Achille Lauro in het nieuws
kwam na een kaping. Aan boord
kwam hij in zijn leven met heel veel
mensen in contact, sommige heel erg
bekend, andere heel erg boeiend en
weer andere allebei. Dat levert een
prachtige serie anekdotes op, die vlot
en onderhoudend zijn opgeschreven.
Ook later, aan de wal, leidde hij geen
saai bestaan. Dat kan nauwelijks
anders, want als rechtgeaard horecaman leef je bepaald geen leven
van negen tot vijf. Zijn carrière in de
horeca kende vele hoogte- en dieptepunten, waarover Ton openhartig
schrijft en waarbij heel wat bekende
Rotterdamse horecazaken de revue
passeren. Naast het zware horecabestaan maakte Ton furore in de sportwereld, vooral in bokskringen. Daar
geniet hij nog altijd grote bekendheid
als internationaal arbiter.
Dankzij zijn veelzijdige loopbaan
en zijn vlotte schrijftrant zal de lezer
moeite hebben dit boek niet in één
ruk uit te lezen.
290 blz.,
geïllustreerd, paperback/gebrocheerd
Te bestellen bij: Uitgeverij Calbona;
010-2424118 of
schrijven@calbona.nl
ISBN-13: 978-94-90075-33-0
Prijs: 19,50 euro (voor lezers van
De Oud-Rotterdammer geen verzendkosten)

Wat is er
geworden van de knullen van de
lagere- en technische school?
Soms mijmer ik op een rustig moment over mijn woelige jeugdjaren in de Afrikaanderwijk en Hillesluis. Dan ben ik weer leerling van de St.-Franciscus jongensschool aan
de Christiaan de Wetstraat, waar ik de kleuterschool doorliep. Tegen het einde van het
zesde leerjaar sprak meester Van Lieshout (we hadden hem ook in de derde) met alle
knullen van zijn klas over hun stap naar het voortgezet onderwijs.
Die gesprekken voerde de meester
op volgorde: van de slechtste
van de klas naar de beste. Drie
klasgenoten kregen te horen dat ze
de zesde klas moesten overdoen.
Ik was als laatste aan de beurt en
herinner me het gesprekje van 52
jaar geleden met ‘de kale’ (zijn
bijnaam omdat hij een glanzende
schedel had) nog goed. “Jij kunt
prima leren en kan het ver schoppen”, sprak hij. “Weet je al wat je
wilt worden?”, vervolgde hij. Dat
wist ik:
“Ingenieur in de waterbouw.” ”Dan
heb je een heel traject af te leggen.
Eerst naar de lagere technische
school (de aanduiding ambachtschool was al in onbruik geraakt),
dan naar de hogere technische
school en als je die hebt doorlopen, studeren aan de Technische
Universiteit in Delft”, stippelde hij
in luttele minuten mijn schoolroute
voor de komende tien jaar uit.
Afscheid
In juli 1958 nam ik afscheid van
mijn St.-Franciscusschool met
kundige onderwijzers als de neven
en naamgenoten P.H. en H.M.
van Lieshout, P.G. van Deursen,
C.M.A. Vergouwe, P. van Breugel
en juffrouw W.M.A. Klessens-den
Teuling. Mijn eerste schooljaar in

- Leerlingen van klas H2 van meester Van de Linde bouwden in de jaren vijftig voor
hem op de binnenplaats van de Nicolaas Witsenschool een plezierjacht -

haar klas zit nog diep in mijn geheugen gegrift. Ze was een aardig
mens en al behoorlijk op leeftijd.
Ongeveer twee jaar later nam ze
afscheid en even daarvoor was ook
hoofdmeester Van Breugel met
pensioen gegaan.
Meester Vergouwe woonde aan
de Kortedreef in Vreewijk en ik
kreeg hem in de tweede klas. Hij
gaf prima les, maar kon schavuiten
als melkboerzoon Tonnie Luijpen
(Polderlaan), kleermakerszoon
Martin Bokmans (Joubertstraat) en
Robbie Köpp (Hilledijk, zijn vader
was eigenaar van een drijvende
foodstore voor schippers bij pier 3
in de Waalhaven) niet altijd baas.
Robbie was deelnemer aan een
van de DOR-tramritten in 2008 en

- Drie knarren klas H1 van meester Bas van Heere speuren naar andere klasgenoten
van de lichting 1958 van de Nicolaas Witsenschool V.l.n.r. Rein Wolters, Jan Smit en
Bertus de Reus Foto Ellie Schop -

het weerzien was een wederzijds
genoegen. Andere klasgenoten heb
ik na het verlaten van de school
vrijwel niet meer gezien. Maar
hun namen ken ik nog allemaal.
De lijst zou lang worden als ik die
opsom. Onder hen Nol Steenbakkers (Brede Hilledijk), Corrie de
Haas (Herman Costerstraat), Anton
Lorijn (Martinus Steijnstraat),
Woutje van Mourik (Parallelweg),
Hans van Ardennen (Hilledijk),
Arie Leeuwenburg (Putselaan),
kapperszoon Tonnie van de Roer
(Oranjeboomstraat), Gerard van de
Akker (Beijerlandselaan) en kruidenierszoon Frans Somers uit de
Riebeekstraat. Ik hoop via reinw@
telfort.nl te mogen vernemen wat er
van hen geworden is.
Welkom
Slechts enkele van mijn 43 klasgenoten trof ik aan in september 1958
op de binnenplaats van de Nicolaas
Witsenschool aan de Oranjeboomstraat 298. Directeur Piet Klapwijk
verwelkomde er de nieuwe lichting
bij aanvang van de driejarige opleiding op zijn 7 juni 1950 geopende
technische school voor vakken in
de scheepsbouw. Ik mocht naar
die school, omdat net daarvoor
de leeftijdseis voor toelating was
afgeschaft, anders had ik nog naar

het zevende leerjaar gemoeten.
Na de brugklas stortte ik me
fanatiek op het vak van scheepstimmerman onder supervisie van
meester Bas van Heere. Onze
klas was niet zo groot als die op
de lagere school. Ik herinner me
niet alle namen meer, wel die van
Hennie Slis, Jan Smit, Bertus de
Reus, Flip van de Boom, Teun van
Heere (zoon van de meester), Dyon
van Neutegem, Rob van Nijnatten,
Heinz Pijnacker, Ton van der Vaart
en Maarten Hoogendoorn. Onze
leraren waren R. Bakker (tekenen),
J. van de Linde (houtbewerken),
H. Roest (Nederlands), G. Mosterd
(aardrijkskunde en geschie-denis),
J. Moerkerken (gymnastiek), H.
Groeneboom (Engels), C. Klomp
(metaalbewerken), G. Reijnhout
(biologie en scheikunde) en de
uit Limburg afkomstige L. Ubags
(rekenen en algebra).
Herinneringen
Aan de Nicolaas Witsenschool
koester ik eveneens prima herinneringen. Ik mocht helpen bij het
bouwen van een miniatuur van
een Esso-tanker, die later een plek
kreeg in het Maritiem Museum.
Daar was ik best trots op.
Met Jan Smit (eljasmit@kpnplanet.
nl) uit Nieuwkoop en Bertus de
Reus (lw.de.reus@wanadoo.nl)
uit Zwijndrecht heb ik nog steeds
contact. Een van onze wensen is
dat ook te vernieuwen met klasgenoten die in 1958 op de Nicolaas
Witsenschool zijn gekomen en in
het bijzonder Heinz Pijnacker die
in Het Oude Noorden woonde. Jan
en Bertus hebben de school succesvol met een diploma afgesloten.
In de derde klas verliet ik de school
voortijdig om te gaan werken,
noodgedwongen vanwege de
gezinssituatie. Mijn door meester
Van Lieshout uitgestippelde route
is daardoor een andere geworden,
maar beslist geen mindere.
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Meubeltoonkamers MODERN

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

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

Aanbieding!
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

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

Tel. 010 4268815

140 jaar roterdamZuid in Foto en Film

w w w. u i t g e v e r i j d i a f r a g m a . n l

e 7,00

Wij maken nu ook:

Kleurkopieën & Pasfoto’s

¤ 22,50

125x43.indd 1

12-02-10 16:45

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

Actie’s

Staatsloten: Lever uw oude ‘pechlot’ in en
maak kans op een nieuwe.
Cadeautje: Bij besteding van > 20,- *
10% korting: Op onze fun- & giftartikelen.*
(bij inlevering van deze advertentie)

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

ma. gesloten

Introductieprijs*

168 pagina's met ruim
170 foto's in hardcover
+ dvd met 80 minuten
uniek filmmateriaal
vanaf 1928

nu in de boekhandel

za. 10.00-17.00 uur

www.meubeltoonkamers.nl

Boeken Tijdschriften Wenskaarten Kantoorartikelen Lotto
Krasloten Tabak Cadeau- en Funartikelen Postzegels
Strippenkaarten Hobby Staatsloten Beltegoed Simkaarten

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

10% korting*

- Op het overzetten van dia’s en films naar DVD
- Op alle opdrachten voor de bouw van websites
Webdesign Webapplicaties Overzetten van Dia’s,
8mm films, VHS, VHS-C, analoge en digitale tapes
naar DVD
Webdesign Webapplicaties
Overzetten van dia’s, 8mm films,
VHS, VHS-C, analoge en digitale tapes naar DVD

Dagelijks bankzaken ING Postzegels Pakketten aanbieden & afhalen Kentekens Faxservice Postbussen Cadeaubonnen
*Aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig t/m 31-05-2010 of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en kennelijke zet- en drukfouten voorbehouden.
Uitgesloten van aanbieding zijn: Tabak postzegels lotto/toto Boekenbonnen en boeken

Spinozaweg 405-407 | 3076 ET Rotterdam | (T)010-4195714 | www.readshop.nl/www.schefferdmd.nl

OUD ROTTERDAMMERTJES
PARTY & VERHUUR

open: Ma t/m Za van 10.00 tot 17.00
tel. 00 31 345-511990 | www.jukeboxgallery.com

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

Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

TRANSPORT

Nieuwe lente, nieuwe liefde ?
Voor singles van 40 tot 85 jaar.
www.40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015 – 88 94 807

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

Via professionele telecine techniek

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

♦

€ 7,50 instelkosten per spoel

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

FOTO’S

Kom gerust eens langs

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

Dia ’s o p DVD
♦

€ 0,30 per dia

♦

Korting op grotere aantallen

♦

Minimumkosten € 10,00

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

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

DOORWERKEN NA
(PRE)PENSIONERING
IN HET ONDERWIJS?
www.OUDERWIJS.info
078 614 34 37 / 06 51 87 79 50
Een Eeuw Ned. Passagiersvaart; 50 jaar Korps Rijkspolitie; 50 jaar Regiment van Heutsz; Het dagelijks
leven op RK jongens en meisjesinternaten John
Kelly; handboek Modelfotografie; Harley Davidsonboeken oa H.D.in Ned; 100jaar Grootwinkelbedrijf in
Nederland

Tel 0182530419 / 0625015047

Gecertificeerd masseuse voor
Massagetherapie
Counselling en Ontspanningsmassage

BIJ STRESS
Tel: 06 - 50 20 12 31

8 mm S ma lfilm s o p DVD

♦

DIVERSEN

www.fotovanrotterdam.nl

Airco vullen € 95,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

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET

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

GEVRAAGD
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.

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

Tel.: 06 - 25 16 21 55
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Het waren me
de weken wel!
Vaste en regelmatige lezers van deze rubriek weten, dat ik vrij vaak zeer persoonlijke
gebeurtenissen in het Spionnetje zie. Dit was zeker het geval in de afgelopen drie
weken. Er gebeurden twee dingen, waarvan ik de eerste nog lang niet had willen
meemaken. Maar de tweede gebeurtenis was bijzonder positief; ik had deze voor
geen goud willen missen.
Het zou nu niet meer dan vanzelfsprekend zijn, dat ik u nu ga vertellen
wat dan zó positief was, maar dat doe
ik niet. Het is iets waar ik jaren naar
verlangd heb, doch in de praktijk niet
te verwezenlijken bleek. Tot verleden
week ineens mijn verlangens gerealiseerd werden. En het gebeurde ook
nog op een moment, dat tot aan dat
tijdstip voor mij als onmogelijk te
boek stond.
Neen, ik heb geen partner (m/v)
gevonden. Neen, ik heb niet de
jackpot in de Staatsloterij gewonnen. Neen, mijn handicap is niet
als sneeuw voor de zon verdwenen.
Maar ná gebeurtenis één maakte dit
mij bijzonder blij. Ik ben me ervan
bewust, dat ik er nog lang niet ben,
maar ik heb weer vertrouwen in de
toekomst.
Rambo
Ná de scheiding van mijn eerste
echtgenote in februari 1989, haalde
ik op/omstreeks 1 april 1989 een
viervoetige huisgenoot in huis: een
vijf weken oud katertje. Het beestje
paste volledig in mijn handpalm; het
was veel té vroeg bij zijn moeder
weggehaald.
De eerste dagen van het verblijf bij
mij, zag ik het mormeltje nauwelijks. Hij lag het liefste in hoekjes
en gaatjes, waar een mens niet kon
komen. Zo ook op de dag, dat mijn
jongste zoon langskwam om ‘die
kat’ eens te bekijken. ‘Die kat’ had ik
even ervoor onder de vier centimeter
hoge ruimte onder een boekenkast
zien verdwijnen, dus verwees ik mijn
zoon daar naartoe.
Hij stroopte de arm van zijn trui op
en verdween met hand + arm onder
de kast, om ‘die kat’ te pakken. Er
klonk wat zacht gesis onder de kast
vandaan en een ontzettende Godslastering uit de mond van mijn zoon:
“&84x@#….heb jij Rambo in huis
gehaald?” Hij haalde zijn hand en
arm vol bloedige halen onder de kast
vandaan; vader en zoon bekommerden zich toen om de wonden.
Toen alles achter de rug was,
dronken wij een glas en waren het
eens over de tenaamstelling van de
nieuwkomer. Vanaf dat moment was
en bleef hij Rambo!
Deze Rambo heeft alles tussen
april 1989 en 1 april 2010 met me
meegemaakt. Waarschijnlijk moet je
een dierenvriend in het algemeen of
een kattenliefhebber in het bijzonder

zijn, om te ervaren dat deze dieren
aanvoelen ‘als er iets is’. Velen zullen lachen, als ik vertel over de vele
troostrijke momenten, die ik sinds
2000 (het jaar van mijn beroerte) tot
1 april van dit jaar van hem gehad
heb. Vanaf januari/februari ging het
plotseling bergafwaarts met Rambo.
Van een goed gevulde kater van
zo’n 15 kilo, veranderde hij in een
uitgemergeld dier van nog geen drie
pond. Het lopen ging hem steeds
slechter af, maar eten deed hij alsof
er niets aan de hand was. Iedere dag
verdween nog een 425 grams blikje
Albert Heyn kattenpaté voor senioren in zijn maag. Toch werd hij per
dag magerder! Hij spinde echter nog
steeds de oren van het hoofd en bij
de baas zitten/liggen was een feest
voor hem. Toch heb ik in de middag
van 1 april het besluit genomen’s
avonds naar Dierenarts Comijs op
de Mathenesserlaan te gaan. Daar
is Rambo op ruim 21jarige leeftijd
ingeslapen. Zijn laatste rustplaats
heeft hij gevonden in de buurt van
Nina’s boompje bij het Stolwijkse
‘Buitenpaleis’.

- Rambo -

Roken
Het blijkt iedere keer, dat ‘bekeerde’
rokers soms ‘roomser zijn dan
de paus’. Ik ben bang, dat ik ook
zo’n ex-roker ben. Tussen 1954 en
maart(!) 1981 heb ik gerookt als een
ouderwetse stoomlocomotief. In het
laatste jaar voor mijn stoppen blies ik
zo’n 125 sigaretten per dag de lucht
in. En dan heb ik het alleen over
de door mij gebruikte pakjes Drum
shag; de krijgertjes tijdens recepties,
persbijeenkomsten, ontvangsten e.d.
tel ik dan niet mee.
Op een donderdag(!) in die maartmaand vroeg mijn collega Klazien
Kapma aan mij waarom ik eigenlijk
rookte. Die vraag overviel me….wat
moest ik antwoorden? Diverse oplossingen vlogen door mijn hoofd, maar
de uiteindelijke conclusie was voor

mij: ‘Het is een stomme verslaving’.
Aansluitend op dit antwoord dat
ik aan Klazien gaf, zei ik “En deze
sigaret die ik nu rook, is de laatste
in mijn leven.” Klazien barstte in
lachen uit! “Hoe durf en kan jij
zoiets zeggen. Jij bent bijna met
een schoorsteen geboren.” Ik denk
weleens, dat wanneer Klazien deze
reactie niet had gegeven, zij best
gelijk had gekregen. Maar nu raakte
ze mijn mannelijke trots en met een
“Je zult nog verbaasd over mij zijn”,
drukte ik mijn sigaret uit in de asbak.
We zijn inmiddels 29 jaren en 1
maand later, Jozien Kapma is enkele
jaren geleden overleden, maar ik heb
geen sigaret meer opgestoken, laat
staan gerookt. Beter/erger nog: ik
accepteer geen rokers in mijn omgeving. Wanneer ik visite krijg, waar
één of meerdere van roken, vraag ik
hen in mijn afgesloten ‘waranda’ te
gaan zitten en daar alle drie ramen te
openen. Ik vind tabaksrook in mijn
flatje verschrikkelijk.
Het gebouw waarin ik woon, is in
de algemene ruimten 100% rookvrij.
Wat er achter de huisdeuren gebeurt,
gaat niemand wat aan. Maar ik
reageer fel (ik ben bang, dat het soms
té fel is), wanneer een medebewoner
of bezoeker met een rokende sigaar,
sigaret of pijp in de lift stapt. De
meest gehoorde reactie, die ik krijg
is: “Maak je niet zo druk. Ik ben er
over … étages weer uit.” Dat de lift
daarna nog zo’n 5-10 minuten naar
rook blijft stinken, doet deze mensen
(helaas) niets. Over dit wel of niet
roken praat ik regelmatig met rokers
en niet-rokers. Daarbij valt me iedere
keer weer op, dat rokers niet kunnen/
willen begrijpen, dat hun verslaving
voor uiterst vervelende momenten
bij de niet-rokers kunnen zorgen.
Ook is opvallend, dat de verknochte
roker vaak zegt, dat de niet-roker dan
maar niet naar evenementen moet
gaan, waar rokers verwacht kunnen
worden. Ik ben blij, dat het bij wet
verboden is om in de media reclame
voor ‘het roken’ te maken. Daarom
durf ik hier de poster te plaatsen van
het shagmerk, dat ik tussen 1954 en
1957 gerookt heb. Dit merk bestaat
niet meer:
Snippers
Tijdens de Rotterdamse Dag 2009 in
de Sint Laurenskerk heb ik, met de
andere honderden bezoekers, genoten van het orgelspel van (de visueel

door Aad van der Struijs

gehandicapte) John Verkroost. Toen
ik op die dag even met hem sprak en
hij mij liet weten, dat hij ‘binnenkort’
70 jaar zou worden, zei ik dat dit best
aandacht in het Spionnetje verdiende.
Nu blijkt, dat ‘binnenkort’ ‘verleden
tijd’ is; in maart heeft John zijn 70e
verjaardag gevierd. Ik vraag me af,
wie op zijn feestje voor de muziek
heeft gezorgd.
Mijn belofte van november 2009 aan
John is verder gegaan dan aan John
alleen. Van diverse kanten werd ik op
mijn toezegging gewezen. Ik zeg één
ding: Binnenkort heeft niemand meer
te klagen.
Een tijdje geleden schreef ik over
het 100-jarig bestaan van Café Timmer op de (Oude) Binnenweg. De
bedrijfsleider van toen én de dame
achter de toog was de zeer geliefde
Nel Knuvers. Van haar ontving ik
een brief, die aan duidelijkheid niets
te wensen overlaat:
“Vandaag een krantje ontvangen, De
Oud-Rotterdammer van dinsdag 26
januari. Daarin staat beschreven, dat
het 100-jarig bestaan van ‘Timmer’
op 30 juni 1993 een niet te beschrijven gebeurtenis was. Helaas voor

jou was dat mijn 50e verjaardag, ik
besloot toen het groots aan te pakken
en....... dat is gelukt blijkt nu. Dank
voor de mooie omschrijving. Dat ik
laat reageer, is doordat ik in Frankrijk woon en af en toe neemt iemand
een krantje mee voor mij. Daar lees
ik dan elke letter van. Met vriendelijke groet, Nel Knuvers.”
Van A. Groeneweg-van ’t Hoogt uit
Hellevoetsluis kreeg ik deze vraag:
“Graag zou ik van u willen weten of
er nog iets bekend is over het Koningshoofd, een doodlopende steeg
in de Baan. Mijn zus is er geboren
en voor mij liggen er hele leuke
herinneringen. Net een jaar vóór de
oorlog zijn onze ouders verhuisd.
Het zou zo leuk zijn, als er iemand is
die het nog weet. Ik hoop dat ik nog
iets van u hoor.”
Ik speel de vraag aan u door. Wie
weet iets of kent de familie Van ’t
Hoogt uit het in 1940 verwoeste
Koningshoofd? Reacties gaarne aan
Spionneur.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Verlichting ‘de
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afwikkeling
Hotel Restaurant
Oorsprong’

Verscholen in de bossen, op de overgang
de Friese
wouden
en het Friese
Gaasterland
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Verlichting door administratieve afwikkeling

ARRANGEMENT
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Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griff ioen”

3 dagen, 2 nachten incl. 2x ontbijt en 2x 3-gangen diner
p.p.
Géén 1-persoonskamer toeslag! Verlichting door administratieve afwikkeling
Verlenging o.b.v. halfpension € 49,50 per persoon per nacht

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Huisterheide 7 – 8521 NC St. Nicolaasga – Tel. 0513-432662 – www.hoteldeoorspong.nl

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

€ 99,-

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

COMPUTE

R STUK!!

BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
ŠkodaYeti

Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50

DE SLIMME SUV VAN ŠKODA

Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Vanaf € 19.190,-. Lease vanaf € 415,-.

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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
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TANTE POST
Kees Westerkamp
Een van de eerste allochtonen in het westen, dat moet Kees Westerkamp geweest
zijn. Ik kwam als 15-jarige in dienst bij
de Ford aan het Marconiplein en werd als
leerling het maatje van Kees Westerkamp
op de doorsmeerplaats. Ik ben vanaf
september 1947 tot eind 1948 zijn maat
geweest. Kees was altijd als een vader
voor me en ik denk nog altijd met plezier
aan die tijd terug.
Jaap Hazenbroek
Putterstraat 4
2922 VM Krimpen a/d IJssel
hazenbro@12move.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Op 5 april 2010 (2e Paasdag) was er een
reünie plaats voor oud-bewoners van de
Meubelstraat. Mede dankzij de oproep
in De Oud-Rotterdammer hebben ruim
40 oud-bewoners elkaar na jaren weer
getroffen en oude (jeugd)herinneringen
kunnen ophalen. Een van oud-bewoners,
Dirk Mulder, steekt samen met Kees van
Klaveren heel veel tijd in de Meubelstraat. Dirk Mulder heeft een boekje in de
maak dat per huisnummer aangeeft wie
waar gewoond heeft. Hij heeft allerlei
wetenswaardigheden over de Meubelstraat en haar bewoners verzameld en
verwerkt in het boekje. Naast oud-bewoners van de Meubelstraat waren er ook
enkele oud-bewoners van de omliggende
straten, zoals de Haverlandstraat, op
de reünie. Al met al een zeer geslaagde
bijeenkomst, die zeker een vervolg zal
krijgen dit jaar. Een van de organisatoren, Kitty Volwerk-Dam, heeft via haar
broer de zaal geregeld en het geheel fris
opgevrolijkt met gele bloemen
Ton Broeders
Broeders van Saint Louis
Ik ben Gerard Cox heel dankbaar voor
zijn fantastische stukje over de broeders
van Saint Louis. Graag zou ik van meer
oudleerlingen iets lezen. Ik heb van diezelfde Broeder Marius Franse les gehad.
Toen ik er later in doorstudeerde, kende
ik bij het doctoraalexamen nóg dingen
die ik van hem geleerd had. Die studie
moest ik ‘s nachts en ‘s zondags doen,
want ik mocht niet naar de universiteit
en moest op mijn 19e voor de klas gaan
staan, omdat er geen geld was voor studie. Broeder Marius kende dat probleem.
Ik studeerde heel hard, omdat hij zoveel
wist en ik hem na wilde volgen. Maar hij
zei: “Je ooms zullen wel zeggen: zo zo,
die jongen kóst nog altijd.” Ik weet niet
of de hemel bestaat. Maar als er hardwerkende goede onderwijsmensen in zitten,
zijn dit soort broeders daarbij.
Anton de Man
Prinsenlaan 447
3067 Rotterdam
ademan@planet.nl
-------------------------------------------------Walenburgerweg
Op pagina 27 van de krant van dinsdag 6
april staat een foto van de Walenburgerweg. Ik heb gewoond op nummer 72, van
1961 tot ongeveer 1971. Ons huis is net
niet te zien. Het ligt net achter de Caltexpompen recht tegenover de melkfabriek.
Het huis is helaas afgebroken, omdat het
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scheef stond vanwege de papierrollen
van de drukkerij op nummer 74. Er staat
nu een kantoor. Bestaat daar nog een foto
van? Ik zou er zo blij mee zijn. Wij hebben daar een prachttijd gehad in een huis
met negen kamers. Verstoppertje spelen
en elkaar niet kunnen vinden. Heerlijk
was het.
Isabella Siefert
isabellasiefert@hotmail.com
-------------------------------------------------Hallo Gerard,
Om een aantal redenen is je artikel in De
Oud-Rotterdammer van 6 april mij uit het
hart gegrepen. De voornaamste reden is,
dat ik St.Louis goed ken, want onze oom
Cas(par) was broeder van St. Louis. Hij
was hoofd van een school in Soerabaia
en kwam als gepensioneerde terug naar
Nederland. Dan logeerde hij altijd in het
klooster in Rotterdam of Oudenbosch.
We hebben hem veel ontmoet en gesproken; hij kon prachtig vertellen over Indië
en over de broeders van St. Louis. Helaas
is hij allang overleden. Een tweede reden
is natuurlijk alle heibel over het misbruik
van jongelui in internaten. Dan is het fijn
van jou een positief geluid te horen. Fantastisch. Ze waren dus niet allemaal fout.
Een derde reden is: wij waren katholiek
en zijn dat nog steeds en hebben medelijden met de fijne priesters, paters en
pastoors, die nu functioneren en dikwijls
met scheve ogen worden aangekeken:
kijk daar heb je er weer zoéén. Kortom:
Dank je wel. Het is geweldig.
Martin J.F. Kofflard
Streksingel 33
3054 HA Rotterdam
010-4182624/06-12538181
martinjfkofflard@hetnet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Al heel lang lees ik, als geboren Rotterdammer, met veel plezier en belangstelling De Oud-Rotterdammer. Daarbij sla
ik de CC’tjs van Gerard Cox natuurlijk
nooit over. Zo las ik Gerards stukje
zojuist ook in de O.R. van 6 april. Nu
werd ik getroffen door zijn verhaal over
de H. Hartschool op de Bree. Ik heb altijd
gedacht dat Gerard op de “belendende”
Theodoor Sellesschool heeft gezeten.
Ik ben iets ouder dan Cox, geboren in
april 1937 in Rotterdam Zuid. Door de
scheiding van mijn ouders in de oorlog,
kwamen wij in 1945 in te wonen bij de
ouders van mijn moeder, in de Boogjes,
in Tuindorp Vreewijk. Toen het nieuwe
schooljaar begon, kwam ik op de broederschool op de Bree. Door omstandigheden had ik de hele tweede klas gemist
en kwam in de derde klas terecht. Daar
hadden wij als leraar broeder Prosper, die
blijkbaar later, volgens Gerards verhaal,
voor de zesde klas kwam te staan.
Een van de buurjongens uit de Boogjes,
Piet de Wijs, was ook mijn buurman
in de klas. Om kort te gaan: Broeder
Prosper (what’s in a name) tekende op
het schoolbord de kaart van Italië. Zoals
bekend is dat een laars. Zelfs wij, kleine
rakkers zagen al dat de broeder niet best
kon tekenen. U voelt het al denk ik. Op
een gegeven moment zegt Piet de Wijs,
mijn buurjongen, zodat het voor ons,
maar ook voor de broeder goed te horen

Herkent u zichzelf?
Deze foto is gemaakt in de zomer van 1947, in Rotterdam. De ijswagen stond bij de tunnel aan de linker
maasoever, op Charlois. Mijn man stond altijd in
de wagen, maar hij was even gaan eten en ik moest
even invallen. Ik was daar 22 jaar en ik denk dat die
twee meisjes ongeveer 10/12 jaar waren. Het is best
mogelijk dat zij nog leven en zich herkennen, tenzij zij
in een andere stad wonen. Ik zou het leuk vinden als ik
hier een reactie op kreeg. Op mijn vorige foto van de
Gaesbeekstraat heb ik ook een reactie gekregen, heel
leuk! Bedankt Oud Rotterdammer, jullie krant geeft mij
veel plezier!
Dini Magielsen-Meinster
dini.m@tiscali.nl

is: “Moet je kijken wat een dikke kuit.”
Een paar van ons moesten daar erg
om lachen en net toen de broeder boos
omkeek zat ik, lachebek, blijkbaar het
uitbundigst te lachen. De grote man liep
rood aan, stormde op onze bank af en
sleurde mij aan mijn oor uit de bank. Hij
sloeg mij keihard enkele malen tegen
mijn hoofd totdat ik tegen de muur
kwakte en onder het bord huilend en
schreeuwend enkele trappen van de man
in ontvangst kon nemen.
Tot slot moest ik ook nog nablijven,
welke boodschap door Piet thuis werd
doorgegeven. De andere dag is mijn,
kleine grootmoeder met mij naar
de school gegaan en heeft daar een
indrukwekkend gesprek gevoerd met de
broeder. Daarna kon ik geen kwaad meer
doen en liet hij goed merken dat hij er
veel spijt van had. Heel mijn katholieke
opvoeding door heb ik bovengenoemde
altijd als een niet te rijmen iets gevonden,
dat een man van God zoiets kon doen. En
ik was geestelijk al zo beschadigd door
bepaalde oorlogsgebeurtenissen.
Met dank voor jullie fijne krant en met
hartelijke groeten eindig ik
Joop Tessers
Van Kijfhoekstraat 13
3341 SK Hendrik Ido Ambacht
078 - 6812196
-------------------------------------------------Bovenstebeste Gerard
Ik wil je een compliment maken voor je
column in De Oud-Rotterdammer van 6
april. Jij vertelt op heel knappe manier
dat er ook veel goede en enthousiast werkende religieuzen zijn geweest. Je hebt
als een echte Rotterdammer simpel, maar
o zo waar, een tegenwicht geschreven
tegen al de vuiligheid die ons de laatste
weken onder ogen komt. Ik voel het net
zo; heb net als jij de kweekschool gedaan
en dat zou wat mij betreft zonder de
religieuzen nooit gebeurd zijn. Jij hebt
een monument opgericht voor alle harde
werkers binnen het katholiek onderwijs.
De Oud-Rotterdammer heeft helaas een
beperkt verspreidingsgebied, ik hoop dat
jij je mening nog eens in een praatprogramma op tv kunt verkondigen. Ik ga
een paar van die programma’s benaderen
en vragen of jij je zegje ook eens mag
doen: daarmee zou je al die fraters
postuum weer de van hen gestolen kroon

op hun hoofd zetten. In mijn vriendenkring zijn ook veel mensen die zeggen:
“we hebben veel aan ze te danken en
hebben nooit rare dingen meegemaakt.”
Iedere misstap is er een teveel natuurlijk,
maar daar staan zoveel goede mensen
tegenover die nu postuum ook een klap
meekrijgen: ze waren met duizenden in
diezelfde tijd! Heel veel dank voor je ode
aan de broeders!
D.J. Steenman
nu Capelle aan den IJssel
(na 65 jaar Rotterdam)
n.steenman@scarlet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Het verhaal van Henk van Putten over de
gezondheidskolonie is echt uit het leven
gegrepen. Ik was ook zo’n ‘bofkont’
die drie keer is uitgezonden. Het begon
met de schoolarts die, na je gewogen
en onderzocht te hebben, de beslissing
nam je uit te zenden, omdat je te licht
was of bijzondere aandoeningen had. Bij
mijn eerste uitzending was ik een jaar
of vijf. Ik zat nog op de kleuterschool
en was nog nooit van huis weggeweest .
Je hebt als zo’n ukkepuk geen idee wat
er allemaal gebeurt. Thuis werden nummertjes in je kleren genaaid en alles was
opeens anders. Toen kwam de dag dat je
weg moest. Je gemerkte kleren gingen
in een kussensloop en op naar de bus,
die vertrok vanaf de Baan. Voor de Rotterdamse Bleekneusjes een welbekend
vertrekpunt. Het grote, angstige avontuur
kon beginnen. Eerst het afscheid van je
ouders en zus (wat een drama) en daarna
de bus in. Het was echt geen schoolreisje,
dus er waren veel verdrietige kinderen.
De bedoeling was dat ik zes weken zou
gaan. De bus vertrok naar het Agathahuis
in Oostvoorne. Daar aangekomen was de
verrassing compleet, want we sliepen met
z’n allen op een slaapzaal en moesten ons
wassen aan een wastafel; altijd met koud
water, dat was goed voor de zenuwen. Je
kreeg eten dat je nog nooit gegeten had.
Warme melk met hele dikke vellen, gele
vla met een heel dik vel, goed voor de
vitaminen, en griesmeel vol klonten.
Ook ik heb sindsdien nooit meer melk
gedronken en ook pap enzo lust ik niet.
Het warme eten was een ramp, want als
je het niet op had, moest je net zo lang
blijven zitten tot het wel op was. Ook bij

ons waren kinderen die in bed plasten en
wie net zindelijk was begon weer door al
die vreemde indrukken. En geen vader
of moeder die je een fijne knuffel gaven
als je het niet zag zitten. Je ouders mocht
je niet zien en in een brief moest je altijd
schrijven dat het zo leuk was. Natuurlijk
waren er ook wel leuke dingen, want
naar het strand wandelen en lekker
spelen met elkaar maakte het weer een
beetje goed. Maar o wee als je terug ging
naar het huis, dan wist je dat de ellende
van het eten weer begon. En we aten
drie keer per dag en moesten na het eten
naar bed voor een middagdutje. Toen de
zes weken voorbij waren, dacht ik naar
huis te gaan. Maar nee hoor, de ‘bofkont’
mocht nog twee weken langer blijven;
zonder uitleg! Eenmaal weer thuis
begonnen de problemen op school, want
je kreeg in de kolonie geen bijles. Dus
tot overmaat van ramp bleef ik twee keer
zitten. Alles bij elkaar is het een tijd die
mij nog iedere dag achtervolgt. De herinneringen aan die periode staan vanaf de
eerste keer dat ik werd uitgezonden tot
de laatste in mijn geheugen gegrift.
Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl
------------------------------------------------Geachte redactie
Een aanvulling op het artikel ‘Voortschrijdende nostalgie’ in DOR van 6
april. Als ik mijn ogen dichtdoe, kan
ik me hem moeiteloos voor me halen:
‘Dronken Flip’. Ik woonde indertijd in
de Tollensstraat, in het tweede gedeelte
vanaf de Nieuw Noorderkerk. Regelmatig stond hij aan het begin van de straat
geruime tijd op zijn hoofd. Na verloop
van tijd maakte hij een zachte landing en
waggelde met een purperen hoofd richting Snellemanstraat of Woelwijkstraat.
Niet altijd vertrok hij direct. Om hem te
pesten riepen grotere jongens soms vervelende dingen over de koningin. Daar
werd hij razend van. Als je aan ‘Willemientje’ (zoals hij haar altijd noemde)
kwam, kwam je aan Flip.
C.van Baardewijk
Apeldoorn
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Meisjes

Ik weet niet of deze twee meisjes
nog in leven zijn. Laten we het
hopen. Herkennen zij zich nog of
herkent u ze? De foto is genomen
op 30 juli 1945 op de Pleinweg
in Rotterdam-Zuid. Dus bijna 65
jaar geleden. Er waren toen nog
regelmatig
bevrijdingsfeesten. Als u zich
herkent, dan kom ik persoonlijk
naar u toe.
Gespreksstof is er altijd. Dat geldt
voolopig alleen voor Nederland,
wie weet wonen de meiden inmiddels in Australië. Ik wacht met
spanning af.
T. Vonk
Pelikaan 102
2986 TE Ridderkerk
0180-425200
Tonny van Leeuwen
Ik ben op zoek naar een meisje dat ik
vroeger heb ontmoet. Zij heette destijds
Tonny van Leeuwen en zij woonde in
Oud Verlaat aan de Bergse Linker Rottekade. In de tijd dat ik haar kende (in
1956) zat ze op school in de Schietbaanstraat in Rotterdam-Centrum. Naderhand werkte ze als kapster bij Feelders
in Schiebroek. Zij zal nu 65 jaar zijn.
Mijn naam is Piet Winterswijk en ik ben
nu 71 jaar. Ik werkte destijds bij mijn
vader in de zaak die een melkwijk had
in Rotterdam Overschie. Ik heb haar
destijds ontmoet toen zij samen met een
vriendin, Tiny Speksnijder, van school
afkwam. Ik zou haar graag nog eens
ontmoeten en hoop via uw krant weer
met haar in contact te komen.
Piet Winterswijk
Valentijn Klotzstraat 305
3223 HZ Hellevoetsluis
0181 403833
06 22432367
piet.winterswijk@knpmail.nl
------------------------------------------------Rijwielhandel Stad
Een van de lezers van http://rotterdam.joodsamsterdam.nl benaderde

me met een vraag die een, inmiddels
hoogbejaarde, dementerende, Rotterdamse vrouw stelt. Deze vrouw had een
‘dienstje’ met de Rotterdams-Joodse
familie Stad in 1936. De man verkocht
fietsen en had waarschijnlijk een rijwielhandel. Dat zijn de enige gegevens en na

wat speurwerk is er een Heijman Stad
opgedoken, die in 1941 in de Hondiusstraat 28b woonde. Dat pand is waarschijnlijk geen rijwielhandel geweest.
De vraag is dan ook: Wie weet van een
rijwielhandel Stad voor de oorlog in de
Rotterdamse binnenstad. Is dat Heijman
Stad of wie heeft meer gegevens?
Rob Snijders
info@joodsamsterdam.nl
------------------------------------------------Carrosseriefabriek Lith
Mijn vraag: wie kan mij helpen aan
foto’s van de voormalige carrosseriefabriek Lith. Deze was gevestigd aan de
Ceintuurbaan te Rotterdam (Hillegersberg). Het is niet de bedoeling om
deze foto’s te houden. ik wil er gewoon
afdrukken van laten maken en u krijgt ze
gegarandeerd terug.
J. van Bennekom.
010-4557295
j.bennekom3@chello.nl
------------------------------------------------Ss Rotterdam
Donderdag 25 maart zijn er op de ss
Rotterdam filmopnamen gemaakt. Om
de stijl van de jaren 60 terug te krijgen,
hebben veel mensen, waaronder ik, kleding afgestaan. Sinds die opnamen zijn
mijn koopvaardijpet, met mijn naam er

o Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

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

Bij de druk bezochte reünie Meubelstraat-Haverlandstraat-Palissanderstraat heb ik bijgaande foto
aan de daar aanwezige dames laten zien, echter
zonder resultaat. Op deze foto staat links mijn zus,
met twee vriendinnetjes. De foto is genomen bij de
hoek Haverlandstraat-Meubelstraat. Daar mijn zus
Jannie is overleden, mis ik verdere informatie. Wie
zijn die twee meisjes, die nu dik 70 zullen zijn?
J. de Lobel
010-4557990

ingenaaid en mijn uniformbroek, beide
uit 1963, verdwenen. Het kledingbedrijf
en de filmmaatschappij hebben ze niet.
Het is dus niet ondenkbaar dat iemand
gedacht heeft uit die hoop een leuk
souvenirtje mee naar huis te nemen.
Diegene die nu mijn pet, met margrietembleem, en mijn broek heeft, moet zich
bedenken dat dit voor mij emotionele
stukken zijn en dat ik ze graag terug wil
hebben.
G.G. de Goede
Socratesstraat 12
3076 BZ Rotterdam
ggdegoede@hotmail.com

Bij het doorbladeren van oude fotoboeken
kwam ik een straatfoto tegen, genomen in de
Millinxstraat. Ik denk dat het vlak vóór of in
het eerste jaar van de oorlog was. Wij woonden
op nr. 153a en op 151c woonde de familie
Kruidenier. Op nr.147c woonde de familie
Koorneef. Met Rien Koorneef ben ik in 1958
getrouwd. De foto is genomen voor het huis
van de familie Tom op nr.155c. Op de foto staat
midden voor het rechtse raam mijn zus Sjaan.
Rechts naast haar staat Miep Zweistra en op
de onderste rij zitten de zusjes Pia, Jannie en Lenie Zweistra. Zelf sta ik op de middelste rij, de derde van links met naast mij mijn
broer Jan. Naast hem zit Dik Zweistra. Verder herken ik o.a. nog Ditje Tom, Nolda Zeeuws, Miep van der Horst en ik meen Jannie
Groeneweg en Betty Stegers. De rest van de namen is mij even ontschoten. De donkere kinderen op de foto zijn de kinderen van de
familie Hiwat. Ik meen later eens gelezen te hebben dat hun vader de eerste man uit Suriname was, die in Rotterdam kwam wonen.
Ik ben benieuwd of er mensen zijn die zich zelf of anderen nog herkennen en hoe het met hen is vergaan in het leven.
Anny Koorneef-Bijkerk.
annybij@hotmail.com

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o f 49,90 (in Nederland)

Meubelstraat

Millinxstraat

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.
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Aad / Arie van der Bent
Mijn vader, Adriaan van der Bent, is
overleden in 1989. Vlak voor zijn overlijden hebben we gesproken over zijn
ervaringen met betrekking tot de razzia
van november 1944 en zijn gedwongen
verblijf daarna in Duitsland met tot slot
zijn vlucht naar Nederland. Hij was
toen 28 jaar. We hadden het plan nog
eens met zijn kleinzoons de plekken te
bezoeken waar hij het laatst geïnterneerd was en waar hij aan zijn bewakers
wist te ontkomen. Door zijn overlijden
kon dat niet doorgaan. Toch blijf ik
benieuwd naar wat er toen gebeurd is
en waar.
Zijn er nog mensen die mijn vader in
die tijd gekend hebben of die tenminste
wat meer informatie over hem kunnen
geven in die periode?
Jaap van der Bent
Gele Brem 2
3068 TK Rotterdam
010 4561700
j.vanderbent.pm@hetnet.nl
-----------------------------------------------Reünie Jeugdhuis Piet Hein
Jeugdhuis Piet Hein bestaat 50 jaar en
daarom komt er een reünie op zaterdag
15 mei 2010. Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur. Er zijn zo’n 400
aanmeldingen en u kunt er ook nog bij.
Natuurlijk is er eten en drinken, (lage
prijs) muziek en een tombola.
We hopen er een leuke reünie van te
maken.
www.reunie-piethein.hyves.nl
reuniepiethein2010@hotmail.com

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575
Advertenties:
Nanda Kok,
Ben Rietveldt,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,
Henry Brinkman,

Tel: 06 – 46 40 48 10
Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76
Tel: 06 – 51 45 27 80

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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Straatfotograaf

Op de afgebeelde foto sta ik (links op de foto), als 5-jarig meisje, getooid met
een prachtige haarstrik, naast mijn toenmalige hartsvriend Klaas Kooiman, op de
foto slechts half zichtbaar. Dat moet omstreeks 1950 geweest zijn.
De fotograaf kwam jaarlijks door de straat om groepsfoto’s te maken die gekocht
konden worden door de ouders.Ik woonde toen in de Spiegelstraat in de wijk
Spangen. Mijn vriend ben ik na onze verhuizing uit het oog verloren. Het zou
best leuk zijn om weer eens contact met hem, of iemand anders van deze groep,
te hebben.
Joke Dullaart - Groeneveld
sirfrank@zeelandnet.nl

Geachte redactie
Enkele klasgenoten van mij en ik zijn een
reünie aan het organiseren van de 4e klas
van de Koningin Wilhelminaschool aan de
Koninginneweg te IJsselmonde. Wij hebben een klassefoto van het schoolplein met
meester Vogelenzang op de achtergrond. En
wij uiteraard allemaal daarvoor. We zoeken
alleen nog vier klasgenootjes. Dat zijn: Rinie
Baard, Richard van der Linden, Ria van Willigen en een ventje dat op de schoolfoto helemaal rechts op de voorste rij zit naast Adrie
Jumelet. Ik ken hem wel, maar de naam wil
mij niet te binnen schieten. Als men bereid
is op www.Schoolbank.nl te kijken en zijn
eigen naam wil intikken bij schoolfoto’s
komt hij of zij deze foto tegen en als hij/zij
iemand van deze vier mensen weet te wonen
of een e-mail adres weet, stuur mij een
e-mail admin@volwerk.com of bel mij 010
4420477 dan krijg je Marry Franken aan de
lijn, misschien zegt je dat nog iets.
We hebben de reünie gepland op 18 september a.s. in de Magneet, ik denk bij jullie
allemaal wel bekend. Ik hoop tot ziens op 18
september.
Marry Franken

Piet Heinschool

Een klassenfoto uit 1959 van de 5e klas lagere school van juffrouw Waleson. Deze
school zat in de Coolhavenstraat, Delfshaven. Een aantal oud-leerlingen is al opgespoord en er is een kleine reünie geweest op 20 maart in Delfshaven. Wij zoeken echter
meer oud-klasgenoten, zodat we tezijnertijd een volledige reünie kunnen organiseren.
Wie kan ons helpen bij het vinden van Gerard Boerlage, Han Berg, Frits Bos, Jopie
v.d. Berg, Johnnie van Stein, Mineke Brinkman, Coby Ouwens, Joke de Vries (van de
bekende Rotterdamse drieling), Ria Westerduin, Juliska Madern, Reina Slegtenhorst,
Ina van Schagen en Jopie Zondervan. Voorts ontbreken op deze foto Jan Wijnstekers,
Nico Vervat, John Bergeyk, Ria Nederveen en Alex ??
Een reactie wordt op prijs gesteld door jullie oud klasgenoot
René Brendel
Noordhoek 3 - 4759 AA Noordhoek - 06-49300124 - rerumar@hetnet.nl

Puzzel mee en win !!!

Één van de bekendste symbolen van Rotterdam bestaat dit jaar 50 jaar. Al velen hebben de stad vanaf grote hoogte
kunnen bekijken met uitzicht tot Den Haag en Dordrecht. Deze verjaardag is dan ook niet onopgemerkt gebleven
met veel media aandacht, inclusief het voorpagina verhaal van De Oud-Rotterdammer van 6 april. Zelfs een boek
over dit bouwwerk, geschreven door De Oud-Rotterdammer journalist Cees Zevenbergen, is uitgebracht. De
oplossing van de vorige puzzel had daar dan ook van alles mee te maken.
De oplossing van de vorige puzzel was:

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

Bewonder de stad vanaf de Euromast

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 28 APRIL 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

De winnaars van het boek van Ben Laurens zijn:
L.W. Woensdregt, Apeldoorn
A.W. Bakker-Koppenjan, Utrecht
A. Horneman, Berkel en Rodenrijs

J. Meurs, Maassluis
M. Blinde, Ridderkerk

Horizontaal
1. nauwe doorgang in de bergen; 7. kledingstandaard; 12. directeur (afk.); 13.
dorst lessen; 14. eikenschors; 15. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 17. bekend
speelgoed; 19. een momentje; 21. zijne majesteit (afk.); 22. deel van een huis;
24. aan de overzijde; 27. gordijnlat (zweep); 28. land in Azië; 30. loop- en
waadvogel; 31. hoofddeksel; 32. huisdier; 33. slangvormige vis; 35. deel van
een vinger; 37. snijwerktuig; 38. werpen van kruis of munt; 41. Nederlandse
norm (afk.); 42. signaal voor onraad; 44. opsmuk (dracht); 46. morsdoekje;
47. overwinning; 48. Canadese provincie; 49. geneesheer; 50. terpentijnboom;
52. wending; 54. werkzaamheid (karwei); 56. niet geheel waterdicht; 58.
zomer- of tuinhuisje; 61. nachtroofvogel; 62. zalmachtige riviervis; 64. vlakgom; 65. achtpotig insect; 67. ijzeren staafje; 68. een beetje; 70. bontsoort; 72.
halsboord; 73. jeugdig persoon; 76. kledingstuk; 77. inhoudsmaat (afk.); 78.
geparachuteerde soldaat (afk.); 79. hond of hondenras; 81. natrium (scheik.
afk.); 82. bontgekleurde papegaai; 83. fraaie bloem; 84. klap (tik); 86. chaos
(bende); 87. oploskoffie.
Verticaal
1. misdadiger (schurk); 2. reverendus dominus (afk.); 3. schreeuw; 4. plezier;
5. reclameleus; 6. bakplaats; 7. snor; 8. boomvrucht; 9. Japanse munt; 10.
te koop (afk.); 11. blijspel; 16. plaaggeest; 18. jongensnaam; 20. reuzel; 21.
hemellichaam; 23. zuivelproduct; 25. geestdrift; 26. toegankelijk; 27. lichtrode
wijn; 29. kroegbaas; 32. verzameling gedroogde planten; 34. jongensnaam;
36. trammelant; 37. meisjesnaam; 39. geur-reukwater; 40. windrichting; 42.
reddingsboot; 43. land (staat); 45. Instituut Nederlandse Kwaliteit (afk.); 46.
baardje; 51. olie (Engels); 53. ernstig; 54. afgrijzen; 55. bobbel (zwelling); 56.
inwendig orgaan; 57. ijzeren wig; 59. Arabische vorst; 60. waterschade (lek);
62. beslissingswedstrijd; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. aardkluit; 67. zet
(duw); 69. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (afk.); 71. kloosterzuster; 73. tijdsperiode; 74. huidverharding; 75. berggeit; 78. voor (in samenstelling); 80. droog (niet zoet) van wijn; 82. meisjesnaam; 85. familielid.

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Humanitas: wijkzorg!
Humanistisch Café op 29 april over: Koninginnedag. Lang leve de rotzooi?
Op Koninginnedag stalt half Nederland zijn overtollige huisraad, kleding en speelgoed uit op de steeds omvangrijker wordende vrijmarkten. En de andere helft gaat gretig op zoek naar
koopjes. Een zeer verheugende ontwikkeling, vindt Jan de
Haas, oprichter van Studio Hergebruik. Zijn tevredenheid slaat
om als hij ziet hoe ’s avonds de ROTEB de handen vol heeft aan
het opruimen van de immense hoeveelheid rotzooi die in de
straten werd achtergelaten.

van kunstenaars, vormgevers en
ontwerpers uit alle disciplines,
die zich toeleggen op hergebruik
of recycling van materialen, beelden of concepten.
Het Humanistisch Café is een gezellig praatcafé, waar gediscussieerd wordt rondom een thema.
Het is voor iedereen die het leuk
en belangrijk vindt om anderen
te ontmoeten door over de grenzen van de eigen directe leefomgeving heen te kijken. Omdat samen eten uitnodigt tot een gesprek met de ander, wordt er een
maaltijd geserveerd.
Het Humanistisch Café is een initiatief van verschillende Rotterdamse Humanistische organisaties. Elke laatste donderdag van
de maand wordt er een Humanistisch Café gehouden, elke keer
met een ander thema en een andere spreker: een wetenschapOp 29 april — de dag vóór Ko- dagingen van afvalverwerking. Is per, kunstenaar, filosoof of andeninginnedag— geeft Jan de de groeiende ruilhandel op Ko- re deskundige.
Haas in het Humanistisch Café ninginnedag een positief proces
of een utopie?
zijn visie op de
Datum: 29 april 2010. Aanvang:
Studio Hergebruik is zo- 18.00 uur. Locatie: ‘De Zingende
groeiende belangwel een winkel als expo- Zeeleeuw’, Sint-Jobskade 140
stelling voor duursitie- en workshopruimte (Müllerpier), 3024 EN Rotterdam
zame consumptie,
aan de Coolsingel in Rot- (bereikbaar met tramlijn 8). Koszin en onzin van de
terdam. Studio Herge- ten:
Cradle to Cradle be€ 7,50 inclusief maaltijd
bruik presenteert werk (ook vegetarisch) en drankje.
weging en de uit-

Humanitas Buddyzorg Rotterdam organiseert
informatieavonden voor nieuwe buddy’s

Humanitas Buddyzorg Rotterdam is op zoek naar nieuwe buddy’s (m/v). De stichting organiseert
iedere tweede woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur een open informatieavond aan de
Pieter de Hoochweg 110 te Rotterdam. Op deze avond kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend
laten informeren over het vrijwilligerswerk als buddy en zich eventueel aanmelden.
dat is heel fijn. Toch staat er nog
steeds een flink aantal zieke clienten op de wachtlijst voor een
buddy en dat zouden we graag
anders zien.’

Humanitas organiseert de informatieavonden om meer bekendheid te geven aan buddyzorg en om nieuwe buddy’s te
werven. Buddy’s zijn gemotiveerde vrijwilligers die mensen
met een chronische of levensbedreigende ziekte op sociaal
en emotioneel gebied ondersteuning bieden. Dit kan bestaan uit luisteren, praten en
meedenken met diegene die
ziek is, maar ook uit het bieden
van ondersteuning bij zieken-

huisbezoeken of het samen ondernemen van ontspannende
activiteiten. Bij de informatieavonden is een coördinator en
een buddy vertelt zijn of haar ervaringen met het buddywerk.
Nieuwe buddy’s
Volgens Elly Beks, coördinator bij
Humanitas Buddyzorg, is er dringend behoefte aan nieuwe buddy’s. ‘Op dit moment zijn er bij
Humanitas Rotterdam zo’n 25
mensen werkzaam als buddy en

Zinvol werk
‘Voor mensen met een chronische en levensbedreigende ziekte is het hebben van een buddy
heel waardevol’, aldus Elly. ‘De
geboden steun geeft hun kracht
in hun situatie en is voor veel
mensen onbetaalbaar.’ Een buddy hoeft geen speciale opleiding
te volgen, hoewel Buddyzorg
Rotterdam ondersteuning biedt
in de vorm van gratis cursussen.
Inlevingsvermogen is wel van
belang. Elly Beks: ‘Een buddy
moet stevig in zijn schoenen
staan en zich kunnen inleven in
een ziek persoon. Buddywerk is
heel zinvol werk. Je komt in aanraking met situaties waarmee je
anders niet in aanraking zou komen. Je geeft je tijd en aandacht
aan een ander en merkt dat die
persoon dat als heel wezenlijk ervaart. Dat is verrijkend.’
Informatie? Zie hiernaast u

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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Het geslaagde ‘Diner der Honderdjarigen’ op 25 maart was voor
Humanitas aanleiding om in 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
• leuke, voor de ouderen onder u herkenbare, herinneringen
• vermakelijke anekdotes uit de oude doos
• hoogtepunten uit de geschiedenis van Rotterdam en elders
• leerzame wijsheden (want die komen immers met de jaren)
Mevrouw M.P. van Ingen vierde op
4 januari haar honderdste verjaardag. Vraag je haar wat zij het mooiste vindt in Rotterdam, dan is ze
heel resoluut: ‘de bruggen’. Zij kan
enorm genieten van het uitzicht
op de nieuwe bruggen in Rotterdam, zoals de Erasmusbrug en de
Willemsbrug, zeker wanneer bij
avond de verlichting aanstaat; een
grandioos uitzicht!
Ria van Ingen leest veel, maar
kan zich niet specifiek een boek
herinneren dat zich in Rotterdam
afspeelt. Zou dit alsnog wel graag
willen lezen.
Ria werd in Amsterdam geboren
en verhuisde met enige regelmaat.
Tijdens de oorlog woonde ze in
Amersfoort en voor haar en haar
man waren er angstige momenten
toen de Duitsers binnenvielen. Ze
stond in de keuken en weet nog
dat ze steun bij het aanrecht zocht,
omdat haar benen het begaven
van de schrik! Ze ging op het aanrecht zitten en zag dat haar man,
een donker type, wit wegtrok. Dit
is een van de vele angstige momenten in en tijdens de oorlog. Ze
weet ook nog dat haar man toen
zei dat dit wel eens vijf jaar kon duren, niet wetende dat dit exact zou
kloppen. Na de oorlog werd er nog
regelmatig verhuisd. Dit kwam

Ria geniet van het Diner der Honderdjarigen

doordat haar man bij de spoorwegen werkte en steeds een nieuwe
functies kreeg, zoals opzichter.Zo
kwam ze via Hilversum, Hoek van
Holland en Utrecht ten slotte vanaf 1955 in Rotterdam terecht. Hier
bleef ze met heel veel plezier wonen. In Rotterdam-Zuid aan de
Goereesestraat. Vanaf het begin
(in 1988) woont ze in de Nancy
Zeelenbergflat en ze is daar al 20
jaar vrijwilligster!

Goede doelen
Ria verveelt zich nooit. Zij leest
veel en tot voor kort handwerkte
ze, o.a voor goede doelen zoals
de Nancy Zeelenbergflat. Het
handwerk werd verkocht en de
inkomsten hiervan kwamen dan
ten goede aan de OntspanningsMeer informatie:
commissie, waar dan weer leuke
Humanitas Buddyzorg
Pieter de Hoochweg 110 dingen van gedaan konden worden voor de bewoners.
3024 BH Rotterdam
Telefoon 010 - 425 01 15 Ook heeft zij voor het Esperanto
kinderhuis in Brazilië truitjes geEmail:
buddyzorg@stichtinghu- breid. Als dank ontving ze een
foto waar de kinderen in haar gemanitas.nl
breide truien opstaan.

