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Burgemeester Ahmed Aboutaleb:

“Het is belangrijk dat we ervaringen doorgeven”
Dit jaar is het 65 jaar geleden
dat Nederland bevrijd werd
en de Tweede Wereldoorlog
tot een einde kwam. Die
oorlog had grote gevolgen
voor onze stad. Het vooroorlogse Rotterdam was door het
verwoestende bombardement
van 14 mei 1940 in één klap
verdwenen en moest van de
grond af opnieuw worden
opgebouwd. Vijftigplussers
hebben de nieuwe stad zien
groeien en in veel gevallen
hebben zij zelf meegewerkt
aan die wederopbouw. “Dat
maakt de bewoners van deze
stad zo trots op hún stad’,
beseft burgemeester Aboutaleb, die aan de vooravond
van de viering van 65 jaar
bevrijding samen met De OudRotterdammer mijmert over
de oude en de nieuwe stad,
over oude en nieuwe Rotterdammers, de geschiedenis en
de actualiteit.

Deze week o.a.:
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- De Oud-Rotterdammer is volgens burgemeester Aboutaleb een goed medium om de ervaringen levend te houden. -
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Voor burgemeester Ahmed Aboutaleb
De stad heeft een lange geschiedenis
zeer indrukwekkend. Als je de verhalen
vormt het interview met De Ouden het effect van de haven is duidelijk
hoort van mensen die de verwoestingen
Rotterdammer een welkom rustpunt.
zichtbaar. Opvallend vond ik ook het
en de moeilijke oorlogsjaren hebben
Het gesprek vindt namelijk plaats, daags
soms bijzondere taalgebruik. Een echte
meegemaakt, begrijp je iets van de pijn
nadat het besluit is gevallen de bekerﬁRotterdammer vaart vàn Rotterdam en
die dat heeft veroorzaakt. De razzia’s
nale tussen Feijenoord en Ajax in twee
woont óp Zuid. Ik vind het erg belangrijk
en de dwangarbeid zijn zaken waar ik
wedstrijden te beslissen. Het gevolg is
dat de geschiedenis van de stad blijft
eigenlijk weinig van wist. Nu ik die
dat onze burgervader slecht bij stem is,
leven, dat we alle ervaringen doorgeven.
geschiedenis ken, besef ik hoe ingrijpend
maar dat weerhoudt hem er niet van ruim
Daar speelt deze krant een grote rol in en
dat is geweest. Dit jaar zal 4 mei daarom
een half uur bijna onafgebroken onze
dat waardeer ik zeer.”
in Rotterdam vooral in het teken staan
Waar u ook verzekerd bent
Dekt
uw
vragen
te beantwoorden.
van de razzia’s.”
Kwaliteit,
Keuzevrijheid en Zekerheid
“Een van de eerste dingen die mij opviel
Bittere armoede
Hoewel belangrijk, vindt Aboutaleb dat
toen ik in Rotterdam-Kralingen was om
Hoewel onze burgemeester de geschiedewe ons niet mogen laten gijzelen door de
de
een ambtswoning te bekijken, was een
nis niet aan den lijve heeft ondervonden,
geschiedenis. “Het verleden wordt soms
oude ANWB-paal met verwijzingen
kent hij de historie
goed. “Nou goed”,
geïdealiseerd, maar het was natuurlijk
Bereken
uw situatie...
naar onder meer Hoek van Holland en
weerlegt hij bescheiden, “meer in zijn
niet allemaal mooi. Ik kan genieten
Kijkuitop
Rotterdam”, reageert hij op de vraag hoe
algemeenheid,
de geschiedenisboekvan een serie als ‘Toen was geluk
www.checkuwuitvaartpolis.nl
zijnwww.vanderspekuitvaart.nl
entree en eerste jaar in Rotterdam
jes. Nu hoor ik uit de verhalen direct uit
heel gewoon’, maar in die tijd heerste
hem zijn bevallen. “Daar blijkt meteen
de mond van Rotterdammers, wat het
soms bittere armoede. Gelukkig is dat
Uw wensen,
ons een
vak werkelijk betekend heeft voor de Rotteruit dat Rotterdam
ontstaan is vanuit
tegenwoordig beter. Gemiddeld hebben
Wat te
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
verzameling dorpen en eigenlijk zie je
dammers. Ik ervoer dat laatst toen ik op
vijftigplussers het goed, maar er is ook
geval armoe. Zo’n 150.000 oudere Rotterdamdat heden ten dage nog altijd terug in het
Feijenoord in gesprek was met mannen
vanoverhandigde mij
karakter van deze stad. Er is een grote
uit het verzet. Iemand
mers moeten het doen met alleen AOW
geograﬁsche en demograﬁsche diversieen stapeltje papier en zei dat ik dat eens
en die hebben af en toe moeite de eindjes
Checklist...
teit; tegenwoordig telt de stad honderden
moest lezen. Die man was in tranen,
aan elkaar te knopen. Ik vind het dus
nationaliteiten. Dat past bij Rotterdam.
toen hij zijnKijk
verhaal
deed.
Ik
vond
dat
erg belangrijk dat we de zorg voor onze
op

010 - 447 99 00

Herinneringen
aan de eerste
meidagen

Regel het vooraf...
Kijk op

www.uitvaartwilsverklaring.nl
Weet u wat

ouderen niet verwaarlozen. Zij zijn de
mensen die aan de basis hebben gestaan
van de huidige welvaart en de wederopbouw van deze stad hebben gerealiseerd.
Dat verdient waardering. Ik ben daarom
blij dat wij in Rotterdam veel aandacht
besteden aan de ouderen en tal van projecten subsidiëren waar ouderen proﬁjt
van hebben.”
Solidariteit
In de oorlog en de decennia direct daarna
heerste er meer solidariteit onder de
mensen dan tegenwoordig. Burgemeester
Aboutaleb weet dat ook en zou graag
zien dat die solidariteit terugkeert.
“We moeten leren van de lessen van
toen”, vindt hij. “Voor nieuwe Rotterdammers is dat soms lastiger, want zij
delen de geschiedenis niet met ons, maar
juist dan moeten we die ervaringen doorgeven; op scholen, via musea, boeken en
verhalen. Want het gaat uiteindelijk om
hogere, universele waarden als respect,
acceptatie, solidariteit en vergeving. Als
we die eerbiedigen gaat de samenleving

erop vooruit. Hoe kun je respect eisen,
als je zelf respectloos handelt. Het is
een strijd van alledag, die we samen,
oude en nieuwe Rotterdammers, jong
en oud, moeten oplossen. Dat kan
alleen door naar elkaar te luisteren en
over je eigen schaduw heen te stappen.
Ouderen kunnen jongeren daarbij helpen.
Tenslotte hebben zij de levenservaring.
In Marokko bestaat daarover een passend
gezegde: ‘Wie een avond ouder is dan jij,
kent minstens één list meer dan jij’. Zelf
heb ik ook veel te danken aan ouderen.
Zij hebben mij bijvoorbeeld Nederlands
geleerd en daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Het geeft aan dat ouderen zeer
waardevol zijn voor de maatschappij en
absoluut niet nutteloos, zoals sommigen
lijken te denken. Het is dus noodzakelijk
dat we de ouderen maximaal blijven
betrekken bij de maatschappij. Ik maak
mij daar hard voor en hoop dat we met
elkaar de goede weg inslaan.”
Door Fred Wallast
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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

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

Nieuw in Rotterdam en omgeving
ZORGVERVOER

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

Wij doen ook rolstoelvervoer en regelen
de declaratie bij uw verzekering
www.Brommobiel.nl

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

Voor informatie kunt u bellen ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92
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Herinneringen
aan de eerste meidagen 1940
Al vroeg in de morgen riep vader ons direct op te staan. We hoorden vliegtuigen en machinegeweren. Het eerste luchtgevecht van
de oorlog, die nu echt begonnen was. Wij woonden op de Oudedijk,
hoek Nieuwe Rubensstraat. Aan de overzijde van de Oudedijk, tegenover ons, woonde in een groot herenhuis de familie Van Schijndel van de houthandel. Rechts van ons op de hoek was een bakkerij, van Beijderwellen met wiens zoon ik bevriend was. Achter het
huis van Van Schijndel in de Mecklenburglaan was de meisjes-HBS,
waarin tijdelijk mariniers waren gelegerd, die de Maasbruggen verdedigd hadden. Op beide hoeken van de MeckIenburglaan waren
tuinmuren. Achter deze muren lagen mariniers met geweren. We
zagen de geweerlopen op de rand uitsteken.
We mochten niet op straat komen.
Toen het weer toegestaan was boodschappen te doen, ging mijn moeder
naar de bakker voor brood. Terwijl ze
in de winkel was, viel er op de kruising een mortiergranaat, die met een
zware ontplofﬁng explodeerde. Later
kreeg ook het huis van Van Schijndel
een voltreffer, die een gat in de muur
sloeg. Enige tijd later kwamen enkele
mariniers bij ons naar boven en sloegen de spiegels van de spionnetjes aan
beide zijden van de ramen kapot. In
die spiegels konden de mensen beide
zijden van de straat inkijken. Daarna
gingen enige soldaten het dak op,
vermoedelijk werden de Duitsers ingelicht door verraders. Hoe konden de
Duitsers weten dat er mariniers in de

school zaten? We woonden op een zeer
gevaarlijke plek en mijn vader had
grote angst dat wij een voltreffer op
ons huis zouden krijgen. Hij regelde
daarom een auto, die ons de volgende
dag zou wegbrengen naar Capelle aan
den IJssel, waar we bij familie ondergebracht konden worden.
Stal
Een dag na ons vertrek werd ons huis
getroffen door een zware granaat,
die de helft van de woning vernielde.
Nog voor het bombardement, dat kort
daarna kwam, was ons huis al vernield.
Aan onze kant van de straat zijn enkele
huizen blijven staan, maar verder
waren alle huizen weg. Wat niet door
bommen werd geraakt, is door brand

- In 1943 verhuisde Gert van Buuren naar de Jonker Fransstraat, die ook
niet ongeschonden was gebleven -

verwoest. Er stond die dag veel wind
en de branden waren niet te blussen.
Onze melkboer, die altijd langs de deur
kwam, uit IJsselmonde, had net een
grote nieuwe stal laten bouwen en hij
bood mijn vader aan, zolang ons huis
nog niet herbouwd was, in deze stal te
gaan wonen. Dat hebben wij gedaan en
we hebben er langer dan een half jaar
in gewoond.
Na de capitulatie namen de Duitsers de
school in. Mijn schoolvriendin Agaath
van Ringelenstein en ik hebben vaak

staan kijken als de Duitsers op appel
stonden en gedrild werden.
In 1943 verhuisden we naar de Jonker
Fransstraat in Rotterdam Centrum
en ben ik mijn vriendin en vrienden
uit het oog verloren. Hun namen
zijn Agaath van Ringelenstein, Dolf
Beijderwellen, Jan Van Herk en RoeI
Schaart. Het zou leuk zijn nog eens
iets te horen.
Gert van Buuren
Harderwijk

CCtje Politiek, wie gelooft er nog in…

c foto burosolo.nl

Ik (van die oude regel dat je nooit met IK mag beginnen, moeten we ook maar eens af. Waarom zou ik niet met ik beginnen, ik kan moeilijk met jullie beginnen) weet niet of ik me
ermee mag bemoeien, ik woon niet in Rotterdam, ik ben een
Hoeksche Waarder, maar ik doe het toch: ik heb stellig de indruk dat met de formatie van het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur er een en ander op z’n minst niet netjes is gelopen. Ik
stel er prijs op erop te wijzen dat ik in het geheel geen partij
ben in deze, ik ben al jaren volstrekt partijloos en ‘zwevend’,
maar als men wil dat het soort kiezer dat ik ben, en ik vrees
dat er daar vele van zijn, toch nog in zoiets als ‘politiek’ wil
blijven geloven, dan moet men er toch op letten dat de dingen
logisch en uitlegbaar blijven.

Cox Column

Nogmaals, ik heb geen speciale voorkeur
voor de heer Pastors, ik ken hem niet, ik
ken trouwens geen van de komedianten
die in het recente formatietreurspel hun
rol hebben gespeeld, ik denk ook niet
dat ik het met al zijn standpunten eens
ben, dat ben ik met die van de anderen
trouwens evenmin, maar ik begrijp dat
deze meneer ongeveer twee keer zoveel
voorkeurstemmen heeft gekregen als
zijn tegenstander van de PvdA. Ik heb
de cijfers hier niet bij de hand, en ik heb
ook geen zin ze op te zoeken, maar als
ik er erg naast zit, dan hoor ik het wel.
Ook heeft Leefbaar Rotterdam, na een
wat dubieuze stemmentelling evenveel

zetels als de Socialisten. Na een wat
schimmige hertelling bleken de nazaten
van de Grote Staatsman Wim Kok, die
nu zijn zakken zit te vullen bij de ING,
enige tientallen stemmen meer te hebben gehaald. Dit bleek vooral te komen
door allochtone stemmen, waardoor de
allochtone medemens een aantal van zijn
allochtone voormannen op het pluche
kreeg.
Niettemin is het aantal zetels van Pastors
en consorten hoger dan het aantal van
de drie bondgenoten tezamen, die de
PvdA heeft gevonden om een college te
vormen.
Toch is Leefbaar buiten de formatie

gehouden. Ik word daar een beetje misselijk van.
Zelfs als je vindt dat Leefbaar een aantal
onwerkbare ideeën heeft, ja zelfs als je
een aantal van die ideeën abject vindt, ja
zelfs als Pastors zelf niet van die handige
uitspraken heeft gedaan en de tegenstander zeker niet altijd de helpende hand
reikt, DAN NOG kun je toch niet zo
maar een verkiezingsuitslag naast je neer
leggen? Dat vind ik onzindelijk.
Als al die zetels en al die voorkeurstemmen er, als het jou als PvdA-er zo
uitkomt, niet toe doen, waarom stemmen
we dan nog? Als de stemmen van allochtonen zo belangrijk zijn, en waarom
zouden ze dat niet zijn, dan zijn de
stemmen van mensen die niet zo verrukt
zijn van allochtonen toch ook belangrijk?
En door te proberen, als de twee verreweg grootste partijen, waar meer dan
de helft van de stad op heeft gestemd,
tot samenwerking te komen kun je toch
trachten punten van overeenstemming te
vinden, en elkaar op punten van verschil
proberen te begrijpen of overtuigen? En
als dat als ‘politiek naïef’ wordt gezien,
en ik hoor het ze al roepen, wat is politiek dan anders dan een vuil machtsspelletje? Is de PvdA dan iets anders dan een

Op weg naar
Duinkerken
In april 1940 heb ik een monsterboekje
genomen (toen nog een kaart met een foto),
omdat ik in de grote vakantie twee reizen als
belboy met de HAL naar New York wilde
maken. Door de inval van de Duitsers is dat
niet doorgegaan. Wel ging ik in juni, samen
met mijn klasgenoot Kees Kuijken, op weg
naar Duinkerken, waar wij op het strand
in een Franse tank voor de regen hebben
geschuild. Rijen Engelse vrachtauto’s in zee,
die als loopbruggen dienden bij de evacuatie
van talloze Engelsen en Fransen, die met
grote en kleine schepen werden afgehaald.
De volgende dag door de Feldgendarmerie
gearresteerd en na vier weken gevangenschap in een kazerne in Lille, teruggebracht
naar huis, net op tijd om de vijfde klas HBS
in de Hofstedestraat af te maken.
Uit die tijd herinner ik mij nog namen, zoals
Cor Coppoolse, trompettist, Aard Siebel
(van de juweliersﬁrma), Kees Vreugdenhil
wiens ouders een fruitgroothandel hadden en
de roodharige Barendje Verdoes met wie ik
samen huiswerk maakte. Later werd hij drs.
B.C.H. Verdoes, waarschijnlijk werkzaam
bij het Departement Sociale Zaken, want hij
heeft circa 30 jaar geleden een radiopraatje gehouden over “De betekenis van het
buurthuis”.
Een succesvolle reünie is onwaarschijnlijk,
aangezien de overlevenden evenals ik inmiddels 86 jaar zijn.
Frans Scheurkogel
Chopinlaan 59
6856 EX Doorwerth

vertegenwoordiger van de Arrogantie
van de Macht, met een lijsttrekker wiens
ego belangrijker is dan een verkiezingsuitslag?
Nou, ze gaan weer regeren, en het eerste
punt is al gezet: een van hun minkukels
heeft nu geroepen dat we bij feestelijke
dagen in de stad maar niet meer een
biertje moeten gaan drinken op het Stadhuisplein, “om rellen te voorkomen”(!)
Nee meneer, u moet zorgen dat het
gajes er niet bij is, dat het geteisem is
opgepakt en opgesloten, zodat wij rustig
kunnen drinken, en de Horeca daar wat
verdient. Maar ja, dat is natuurlijk veel
moeilijker.
Ach, het is zoals een oude Rebbe mij
vertelde. Ik vroeg hem: “Waarom heeft
’n mens nooit wat hij wil hebben?” En
hij antwoordde: “Dat is heel eenvoudig:
als hij zou willen wat hij had, dan zou
hij al hebben wat hij wil. Maar aangezien hij nooit wil wat hij heeft, heeft hij
niet wat hij wil.”
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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

vertrouwde
uitvaartverzorging

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 115”
Als samensteller van deze rubriek kom ik telkens weer voor de grootste
verrassingen te staan. Het is gebruikelijk, dat een ‘Waar-was-dat-noufoto’ van Zuid honderden oplossingen oplevert, maar deze keer bleef de
brievenbus angstig leeg. Was de opgave zó moeilijk?

Hannie van der Hoeven: “De foto is
gemaakt op de Lange Hilleweg, hoek
Hyacinthstraat In de wijk Bloemhof. Als
geboren en getogen Bloemhofse kwam
ik als kind hier langs als ik naar school
ging op de Strevelsweg, Voor er een TVwinkel gevestigd was, zat hier kleermaker Lazet. Op de andere hoek was een
schoenmaker, Erkelens. Wij wonen nog
steeds in Bloemhof; al is er veel veranderd, weg willen wij er nog steeds niet.”
R. Troost: “Hier staan al jaren nieuwe
huizen en geen winkels meer. Aan de
andere kant van deze hoek staat nog wel
een oud winkelpand, dat nu als woonhuis
in gebruik is. Vroeger was hier in de jaren
‘70 een melkwinkel. Verder vind je in
de Hyacintstraat met de hoek Putsebocht
en de Hyacintstaat met de beide hoeken
van de Lobeliastraat nog van deze hoekwinkelpanden, die nu ook allemaal als
woonhuis in gebruik zijn.” (R.Troost
bespaarde mij een ritje Zuid, want hij
maakte de hedendaagse foto. AvdS).
Kees Barels: “Zo simpel is dit niet. In
Bloemhof vond je een heel wijkje met
deze huizen. Maar na lang bestuderen
houd ik het (met hulp van mijn moeder)
op de Lange Hilleweg, met zo te zien
links de Hyacintstraat. Zo oud is de foto
nog niet. Er liggen al verkeersdrempels.
(De foto is gemaakt in 1976. Volgens
mij is de wegmarkering niet echt een
(snelheid verlagende) verkeersdrempel.
AvdS). Ik ben opgegroeid in de Millinxstraat. Mijn lagere school was de Groenewegschool aan het Ericaplein. Ik had een
aantal klasgenoten in het wijkje wonen.
Verder kwam ik er vaak doorheen op weg
naar opa en oma. Zij woonden aan het
Maarland in Tuindorp Vreewijk. En soms
gingen we dan via deze huizen onder de
poort, die midden in de wijk stond, via
de Violierstraat, Sandelingenstraat en
Sandelingenplein daar heen of terug naar
huis. Niet dat je het kunt zien, maar ik
denk dat ten tijde van de foto de tramrails
van lijn 9 al zijn verdwenen. Met die tram
gingen we vroeger, nadat lijn 12 van de
Mijnsherenlaan was verdwenen, naar de
stad.”
Rinus Bouwman (Spijkenisse): “Geboren
in de Hyacinthstraat op Zuid in 1933, kan
ik mij herinneren dat in dit winkeltje toen
een sigarenzaak van De Deugd zat. Na
de oorlog kwam daar kleermaker Lazet
in en daarna die elektrozaak. Als jongetje
speelde ik veel op de Lange Hilleweg,
diefje met verlos, ook de vaders deden
vaak mee, terwijl de moeders zittend

op ’n stoel voor de deur of in de tuin
toekeken. ‘s Winters schaatsen op de
Vliet, ‘s zomers gras plukken voor de
konijnen, met het risico betrapt te worden
door de wijkagent. Dan mocht je een hele
zaterdagochtend strafregels schrijven op
bureau Sandelingenplein! Nu nog kan ik
me vele namen van mensen uit de buurt
herinneren, zoals de families Clemens,
Van der Heide en De Jong. Ondanks de
armoede, werkeloosheid en oorlogsdreiging was het voor mij’n mooie tijd. Als er
nog mensen zijn die zich mij herinneren,
wil ik daar graag mee van gedachten
wisselen.”
Wim Haenraets (Puttershoek) heeft het
bijna goed: “Het is volgens mij een
winkeltje op de Lange Hilleweg, hoek
Resedastraat. Op het andere hoekje van
de straat zat een kruidenierswinkel. Op
de rechterhoek van het blokje huizen,
hoek Hortensiastraat, zat een kleermaker
(Erkelens?). Die zat nog echt in de kleermakerszit. Ik liep daar iedere morgen
langs op weg naar de school tegenover de
RK Theresiakerk. Dat was de Wilhelmusschool van meester Witsenburg, met de
leraren Scheffer, Erwich en Franken.
Als de school uitging kon ik wel eens
meerijden op een meelwagen met een
paard ervoor. Bij de Violierstraat sprong
ik er dan af. Maar op een dag zette ik
mijn voet vlak voor het achterwiel. Dat
gaf niet mee, want het was een houten
wiel met een metalen band erom. Als het
slecht weer wordt, voel ik het nog wel
eens in mijn rechterwreef. O ja, de CCtjes
van Gerard Cox lees ik altijd graag. De
oudere generatie lezers zal het, denk ik,
vaak met hem eens zijn.”
Annie Wigman-van der Bijl: “Het
bewuste pand op de foto dateert van
ongeveer 25 jaar geleden. Vijftig jaar
geleden was dit pand mij zeer lief. De
winkel was toen een kleermakerij van de
firma Lazet, met daarachter een woning.
In de kleermakerij werkte ik van 1957 tot
1964 met plezier en ik voelde mij daar
kind aan huis. We moesten hard werken
voor mijn baas. Aan één maatkostuum zat
wel 100 uur werk.
We deden veel reparatiewerk, ook wel
pompwerk genoemd. Via de radiodistributie luisterden we naar de Arbeidsvitaminen. Daar hoorden we de bekende
liedjes van toen, zoals “Ik sta op wacht”,
“Zachtjes tikt de regen”. Vanzelfsprekend
luisterden we ook naar herhalingen van
hoorspelen, o.a. van Paul Vlaanderen met
de bekende kreet “Ina”.
De heer Lazet zat altijd kruislings op de

TOEN

NU

tafel. Ik zat ook op de tafel, maar met
mijn benen op de stoel. Soms kwamen mensen binnen voor een praatje.
Mevrouw Lazet zorgde voor een kopje
koffie met iets lekkers. Wanneer het erg
druk was, zoals in de decembermaand,
kwamen de dochters Bea en Riek Lazet
helpen.”
Bertina en Hennie de Jong: “Deze winkel
is in de Hyacintstraat, (Bloemhof), waar
mijn ouders zijn begonnen, met het repareren van alles waar een steker aan zit,
maar hoofdzakelijk tv’s en het plaatsen
van antennes.
Toen was ik vier jaar en ik kan mij herinneren, dat aan de overkant een ‘opa en
oma’ woonden; naam weet ik even niet
meer, maar die maakten altijd soep. Aan
de overkant zat een zaaltje voor bijeenkomsten van oudere mensen, daar boven
woonde Goedegebuur.
Mijn ouders zijn na een aantal jaren daar
gewoond te hebben, met winkel en woning naar de Polderlaan verhuisd, daarna
naar de Paul Krugerstraat. Die winkel
is toen uitgebrand. Vervolgens verhuisd
naar Hillevliet 3 (oude winkel van de
firma Bavo) en daarna naar het oude pand
van Tinke verzekeringen op de nummers
21/23. Om gezondheidsredenen zijn
ze gestopt in 2003, maar het technisch
bedrijf heeft circa 35 jaar bestaan. Mijn
vader is in 2009 overleden op 64-jarige
leeftijd en mijn moeder is al een aantal
jaren invalide.”
S. Moulijn (Capelle aan den IJssel) kent
deze buurt óók heel goed. Op elk plekje
van de briefkaart laat hij weer zijn kennis blijken: “Ik heb begin jaren ’50 in
Bloemhof gewoond. In de Hortensiastraat
woonde een kennis van mij; hij was eigenaar van een meubelzaak.” (Op Internet
kunt u bij de oplossing van WWDN-foto
115 zien, hoe economisch de heer Moulijn de briefkaarten weet te gebruiken;
www.ditisrotjeknor.nl AvdS).

woonde mijn oma.”
Van Ruud Wigman ontving ik een (donkere) foto van de étalage van kleermaker
Lazet. Die opname zette mij gelijk een
halve eeuw terug:
In de jaren ’80 werd dit stukje Rotterdam
aan de slopers overgeleverd. Weer was

een deel van mijn Rotterdam verdwenen.
De attentie gaat met Louis Davids mee:
Naar de bollen, naar de heerlijke bollen!
Men begrijpt, dat ik het Bollenland 39
bedoel.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 117

Het lijkt erop, dat de vorige opgaven van de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ aan de wat
moeilijke kant lagen. Met deze foto, toegestuurd door Ger de Vries, hoop ik mijn leven
te beteren. De locatie is een plek, waar duizenden Rotterdammers en ‘vreemdelingen’
dagelijks voorbij komen. De RET rijdt er niet meer met autobussen, maar de bovenleidingdraden van de tram hangen er nog steeds. En ook in 2010 worden deze nog elke
minuut gebruikt. De personenauto heeft een H-kentekenplaat, dus de foto is uiterlijk
uit de beginjaren ’50. Buiten de tramdraden is er vandaag niets meer te herkennen op
deze kruising van wegen.

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of
www.deoudrotterdammer.nl .

Mevrouw J. Kats-Dumoulin, Bollenland
39, 3075 DC Rotterdam: “Dit is de Lange
Hilleweg. Ik heb daar tot mijn 21e jaar
gewoond. Dat was in 1969. Ik woonde
op nummer 6, bij de Hillevliet, boven de
tabakswinkel van de familie Bouman.”

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 17 mei 2010 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam

H. de Fuijk (Ridderkerk) geeft ook het
juiste antwoord: “Volgens mij is het
de Lange Hilleweg. Boven de winkel

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.
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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

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

Uw senioren speciaalzaak

IJsselmonde

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

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

“Hogadent”

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

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

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00

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

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

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

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

Je hebt voorstanders en tegenstanders van de toeslag op de AOW en van de uitbetaling van de heffingskorting aan mensen die geen inkomen hebben. In deze Opinie de zaken op een rijtje.

Toeslag op AOW verdwijnt en
mogelijk
einde
aan
‘aanrechtsubsidie’
Informatie

Oudere stellen en fiscale partners staan (nog) niet stil bij twee maatregelen die hen op termijn rechtstreeks in hun
inkomen dreigen te treffen: de afschaffing in 2015 van de toeslag op de AOW voor de partner zonder of met weinig
inkomen, die jonger is dan 65 jaar én het mogelijk beëindigen van de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’ waarvoor waarschijnlijk een parlementaire meerderheid is te vinden.

Opinie

Deze verdere uitholling van de ‘Nederlandse verzorgingsstaat’ – of zoals
anderen stellen ‘een terechte bijstelling
daarvan’ – zal deels vooral worden
gevoeld door traditionele ouderenparen van wie één (vaak de vrouw) heeft
gekozen om alleen het huishouden te
doen. Als de man (daarvan gaan we
gemakshalve maar even uit, maar het
geldt ook andersom) met AOW gaat,
kan hij voor zijn jongere vrouw zonder
inkomen een toeslag op z’n AOW krijgen van dit jaar bijna € 700 bruto per
maand. Voor nieuwe gevallen vervalt
dit mooie extraatje vanaf 1 januari
2015. Dat betekent dat echtparen van
wie de man thans jonger is dan 60 jaar
deze toeslag voor de niet-werkende en
jongere partner zullen gaan missen.
Hetzelfde dreigt voor de zogenoemde
‘aanrechtsubsidie’. Die is gebaseerd
op de algemene hefﬁngskorting (dit
jaar € 1987) die een ieder van zijn
belastinghefﬁng op loon of uitkering
mag aftrekken. Voor partners zonder
inkomen – vaak vrouwen ‘aan het
aanrecht’ dus – wordt dat bedrag uitbetaald. Na de verkiezingen op 9 juni
lijkt een meerderheid in de Tweede
Kamer te ontstaan die deze uitbetaling wil beëindigen, omdat een aantal
politieke partijen vindt dat vrouwen
hiermee gestimuleerd worden betaald
werk te zoeken.

Toeslag op AOW
In steden als Rotterdam en Den Haag
zijn thans nog vele huishoudens te
vinden – zeker in de allochtone sferen
– van wie de man thans jonger dan 60
jaar is en die een partner heeft zonder
inkomen of uitkering. Zij kunnen na
2015 de toeslag op de AOW niet meer
krijgen. Dat betekent dat deze huishoudens een behoorlijke veer in hun
inkomen moeten laten, want de man
zal sowieso al bij zijn pensionering
in inkomen er fors op achteruitgaan.
Denkbaar is dat het huishouden zelfs
onder het minimuminkomen gaat zakken en een beroep moet gaan doen op
aanvullende bijstand met alle nadelige
voorwaarden (vermogenstoets, sollicitatieplicht voor de jongere partner,
enz.) van dien. Over die AOW-toeslag
blijven grote misverstanden bestaan.
Nog steeds gaat de mare – zelfs ook
onder mensen die hoger opgeleid zijn
en hogere inkomens hebben - dat de
werkende jongere vrouw met een klein
baantje beter kan stoppen, omdat dan
de man (weer uitgegaan van die klassieke situatie) op 65 jaar de maximale
toeslag kan krijgen.
We hebben hieraan op deze plaats al
eerder uitgebreid aandacht besteed. De
kleine baantjes van de partner jonger
dan 65 jaar leveren in een huishouden
altijd – ook netto – een stuk meer op

dan toeslag die de 65-jarige op de
AOW krijgt.
Nog maar eens een voorbeeld. Een
vrouw jonger dan 65 jaar werkt tien
uur per week in de schoonmaak tegen
iets meer dan het minimumloon. Zij
verdient daarmee circa € 400 per
maand bruto (dat ook bijna netto is).
De man van 65 jaar wordt door het
inkomen van zijn jongere vrouw dan
voor bruto slechts € 125 per maand
gekort op z’n toeslag. Nu zullen vele
mensen zeggen: voor het positieve
verschil in het huishouden van in
totaal € 275 bruto per maand blijf ‘ik
niet werken’. Dat zou te billijken zijn
als men niet met plezier naar zijn werk
gaat of een rotbaantje heeft.
Om het ingewikkeld te maken: op
netto basis is het verschil – afhankelijk
van het inkomen van de man - in dit
voorbeeld overigens groter ten opzichte van het alleen genoegen nemen
met de AOW-toeslag.
Het is een gegeven dat als een echtpaar – vaak dankzij de man – toch
al een heel goed pensioen ontvangt,
de teruggang in inkomen doordat de
vrouw stopt nogal eenvoudig op te
vangen is. Maar in huishoudens met
lage inkomens – en bijvoorbeeld alleen AOW - wordt het meteen ‘op een
houtje bijten’.
Conclusie: met het verdwijnen van de

toeslag op de AOW vanaf 2015 zullen
de aanhangers van stoppen met werken
zich niet meer achter het mislopen van
dit AOW-extraatje kunnen verschuilen.
Overigens, als de jongere partner
van de AOW’er méér dan € 1259,01
per maand verdient, dan krijgt men
helemaal geen toeslag meer. Maar dan
is het extra inkomen in het huishouden
van het echtpaar ook al tweemaal zo
hoog als de toeslag. Een dergelijk
extra inkomen zal men niet gauw laten
schieten om (alleen) de toeslag binnen
te halen.

Aanrechtsubsidie
Over een andere opzet van de hefﬁngskorting, die uitbetaling aan
mensen zonder inkomsten mogelijk
maakt, is nog niet veel te vertellen.
Wel is duidelijk dat politieke partijen
als VVD, Groen Links, en D66 al wel
wat voelen voor het laten vervallen
van deze ‘aanrechtsubsidie’. Andere
partijen twijfelen nog. Tegenstanders
zijn de traditionele ‘gezinspartijen’
CDA en Christen Unie.
Mensen die de hefﬁngskorting uitbetaald krijgen (vaak ook weer vrouwen
zonder werk of uitkering) hoeven
overigens nog niet te wanhopen. De
politieke besluitvorming zal nog lang
duren en – zoals gewoonlijk in ons
land – zullen voor de bestaande geval-

len ongetwijfeld compensaties worden
bedacht.
Een grote pleitbezorger voor afschafﬁng van de aanrechtsubsidie
is voorzitter Pia Dijkstra van de
Taskforce DeeltijdPlus, de organisatie
die als opdracht heeft vrouwen te
stimuleren méér aan het werk te gaan.
Zij vindt dat de hefﬁngskorting de
arbeidsparticipatie en emancipatie van
vrouwen blokkeert. Zij staat ook op
een verkiesbare plaats van D66 voor
de Tweede Kamerverkiezingen.
Vinden wij deze mogelijke afschafﬁng van de aanrechtsubsidie redelijk?
Enerzijds wél omdat zij - heel
ingewikkeld – deels ook samenhangt
met de belastingbetaling van de ﬁscale
partner (in ons voorbeeld de man dus).
Anderzijds heeft een ieder recht op de
hefﬁngskorting en waarom zou je haar
dan onthouden aan mensen die geen
inkomen hebben?
Wil men uitbetaling voorkomen, dan
zal technisch gezien de hefﬁngskorting
alleen nog toegepast kunnen worden
als belastbaar inkomen wordt genoten.
Worden voor bestaande gevallen weer
allerlei compensaties verzonnen, dan
maakt dat ons belastingstelsel weer
ingewikkelder.

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’.
Financiële kwesties
Onder uit de kan,
deksel op de neus
Van Arkel Investment probeert mij te
interesseren voor het BGI fonds. Inleg € 75.000. Jaarlijkse rente 8 procent, uitgekeerd elke maand € 500.
Looptijd drie jaar. Inleg is gewaarborgd door Certiﬁcates of Deposit.
Aangekocht door een Amerikaanse
bank, verzekerd door de Federal Department Insurance Corporation en
gegarandeerd door de Amerikaanse
staat. Op www.qualityinvestments.nl
is een en ander te lezen. Hoor graag
uw mening over dit fonds.
Aan positieve (of negatieve) adviezen
over allerlei zogenoemde mooie
beleggingsproducten wagen wij ons
niet. Hoe hoger het voorgespiegelde

rendement, hoe hoger de risico’s.
Soms kunt u beter met uw geld naar
het casino gaan.
Ook allerlei garanties waarmee aanbieders schermen, maken op ons geen
indruk. Hoeveel keer is het al niet
voorgekomen dat (naïeve) beleggers
op het woord ‘garantie’ zijn afgegaan
en - vooral bij buitenlandse beleggingen - het schip zijn ingegaan?
Dus als u een gokje wilt wagen,
ga uw gang. Maar stelt u zich dan
allereerst goed op de hoogte van alle
valkuilen (kleine lettertjes en voorwaarden), die dreigen.
Ook is het opvallend dat het BGI
Fonds een minimale inleg vereist van
€ 75.000. Op vele (adviserende) sites
op internet wordt alleen daarvoor al
gewaarschuwd. Omdat bij beleggingen boven die grens het toezicht
van de Autoriteit Financiële Markten

(AFM) niet van toepassing is.
De AFM hanteert als regel dat mensen die deze bedragen te beleggen
hebben, zelf moeten kunnen beoordelen of het project betrouwbaar is. Die
regel is natuurlijk koren op de molen
voor aanbieders die in principe niet
zo betrouwbaar zijn. Geen toezicht,
geen controle, lekker onbelemmerd
gouden bergen beloven waar mensen
in geloven.
Maar goed, uw tussenpersoon (wat
verdient hij eraan?) Van Arkel Investment en de door u genoemde site zijn
niet (direct) in verband te brengen
met onbetrouwbaarheid. Opvallend
is wel dat het investeringsbedrijf
heeft opgetreden in het tv-programma
Business Class van Harry Mens
waarvoor doorgaans een behoorlijke
‘sponsorbijdrage’ moet worden betaald. Als aanbieders al op die manier

aandacht willen vragen voor hun
beleggingsproducten dan krijgen wij
altijd meteen negatieve kriebels.
Wilt u op zekerheid spelen, neem dan
genoegen met een lager rendement of
rente. Mogelijkheden te over. Wie het
onderste uit de kan wil hebben, krijgt
soms het deksel op z’n neus!

Consumentenzaken
Contributieverhoging,
automatische inning
Ik ben al jaren lid van een ritmische
gymnastiekgroep voor ouderen. Die
wil de contributie tussentijds verhogen en stelt de eis dat automatisch
geïnd moet worden. Anders mag ik
niet meer deelnemen. Ik ben toch de
baas over mijn eigen banknummer?
En mag men tussentijds de contributie verhogen?

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
Het staat natuurlijk iedere aanbieder
vrij een automatische betaling te
eisen voor een dienst of product. Net
zo goed als het u vrij staat daarop
niet in te gaan. Of de contributie
tussentijds mag worden verhoogd,
weten wij niet. Dat hangt van de
voorwaarden van uw overeenkomst
af. U bent hoe dan ook ‘baas’ over
uw eigen bankrekening. Als u niet
mee wil doen aan de automatische
betaling, stel dan voor per acceptgiro,
contant of per pin te betalen elke
keer vooraf dat u meedoet. Misschien
kost het dan wel iets meer, maar dan
kunt u ook stoppen wanneer u wilt.
Overigens is het ook heel eenvoudig
- indien u bankiert op internet - zelf
een automatische periodieke betaling
te regelen en te stoppen.
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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

KUNSTGEBITTEN

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

l
l
l

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

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
Oudedijk 151
KvK Rotterdam nr: 24313480 • frans@dewoningontruimer.nl • www.dewoningontruimer.nl
Rotterdam
010 - 4117870
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel
Nederland
Heeft
u hulp nodig bij de Tel.
afwikkeling
van de

COMPUTE

R STUK!!

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

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

nalatenschap na een overlijden?
Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de
nade
een
overlijden?
Heeftnalatenschap
u hulp nodig bij
afwikkeling
van de
ReliefPeople kan deze last uit handen nemen.
Heeftnalatenschap
u hulp nodig bij
afwikkeling
van de
na de
een
overlijden?
nalatenschap
eenuitoverlijden?
ReliefPeople
kan dezenalast
handen nemen.
Bel 010 - 222 30 74 of kijk op: www.reliefpeople.nl
ReliefPeople
dezebijlast
handen nemen.
Heeft u hulpkan
nodig
de uit
afwikkeling
van de
ReliefPeople
kan74
deze
last
uitoverlijden?
handen nemen.
Bel 010
- 222
30
of na
kijk
op:
www.reliefpeople.nl
nalatenschap
een

ReliefPeople

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

Bel 010 - 222 30 74
of kijk op:
Verlichting
doorwww.reliefpeople.nl
administratieve afwikkeling
Bel 010
- 222 30
74deze
of kijk
op:
ReliefPeople
kan
last
uitwww.reliefpeople.nl
handen nemen.

Verlichting door administratieve afwikkeling
Verlichting door administratieve afwikkeling

Bel 010 - 222 30 74 of kijk op: www.reliefpeople.nl

Verlichting door administratieve afwikkeling

Verlichting door administratieve afwikkeling

MOOIE COLLECTIE

ZOMERMANTELS
EN JACKS
Van maat 36 t/m 52

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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.

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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“Gaan jullie maar ijs halen
en zeg dat het voor Dronken Flip is”
Het verhaal over de ‘dronken man op zijn hoofd tussen de tramrails’ in
het stukje ‘Voortschrijdende nostalgie’ op pagina 3 in De Oud-Rotterdammer van 6 april gaat over mijn vader. Ik ben Ria Westphal, dochter
van Flip Westphal en Pleuna Teijgeman, kind nummer negen in de rij
van elf. 13 Juni 1945 ben ik geboren in de Vletstraat 36, met rondom
wonend de families Kroep, Munnik, Hofman, Steenis en Posthoorn.
Ik was een zorgenkind dat al na vier
maanden met longontsteking in het
ziekenhuis belandde. Ik werd er lang
verpleegd, steeds voor een andere kinderziekte. Mijn oudere zussen en broers
kwamen dagelijks een ﬂesje afgekolfde
moedermelk brengen. Soms maakten
ze ruzie om wie er mocht gaan. Met
hulp van het nieuwe medicijn penicilline ben ik er bovenop gekomen. Twee
jaar was ik toen ik tot ieders geluk naar
huis mocht.
Steun
Ons gezin trok van ‘de steun’, net als
veel anderen. Ons huisje bestond uit
voor, tussen en achter met opklapbedden en een bedstede. Elke drie
maanden kreeg moeder een kledingkaart. Dan moest ik met haar naar een
speciale winkel en was ik dolblij met
het ondergoed, de sokken, schoenen,
jurk, rok of bloes en niet te vergeten

- Flip Westphal achter zijn fruitkar, zoals
velen hem gekend hebben in de straten van
Kralingen en Crooswijk -

de houtje-touwtje-jas die we meekregen. Om aan te sterken werd ik drie
jaar achtereen zes weken uitgezonden
naar een koloniehuis in Soesterberg.
Natuurlijk met elke dag die eetlepel
afschuwelijke levertraan!
In de Snellemanstraat stond de
Prinses Julianaschool, waar we nog
op zaterdagmorgen les kregen. Daar
ging ik ook naar de zondagschool,
speciaal voor die mooie Bijbelverhalen. Ik kreeg dan één cent mee voor
het ‘kerkbussie’. In de snoeptoko van
Treytel, op de hoek van de Ooievaarstraat, kocht ik soms drie dropjes voor
die cent. Na de lagere school leerde
ik op de Industrieschool voor naaister
en werkte op zaterdag in de dames- en
herenmodestoffenwinkel van E. en L.
Stoppelman in de Noordmolenstraat
28-30. Van de zeveneneenhalve gulden
die ik er verdiende kocht ik lapjes stof
en naaide mijn eigen kleding.
Lopende bandwerk
Noodgedwongen ging ik werken in het
broekenatelier van Jansen op de hoek
Snellemanstraat/Wiekstraat tussen
twintig andere meiden. Het was er
lopende bandwerk en als je werk niet
goed was, kreeg je het terug van de
chefﬁn.
Ik ging dansen bij Jansen in de Vij-

Ik moest overal lopend heen, want ook
toen was de vrees voor het stelen van je
ﬁets groot. Eens bracht een jongen mij
na het dansen naar huis. Hij was er eentje van een tweeling en het volgende
weekeinde durfde ik niet te vragen wie
van hen het was geweest.

opgeraapt en, als hij met beide benen
weer op de grond stond, aan hem teruggegeven.
De ouwe -zo noemden wij onze vader
- ging om vijf uur s’ morgens naar
de Noordpleinmarkt met zijn kerrie,
een driewielige trapbakﬁets. Hij hielp
kooplui en kocht er fruit om het langs
de deuren uit te venten. Als vader er
na de markt mee thuis kwam, was hij
vaak al dronken en moest hij eerst
zijn roes uitslapen voordat hij met
zijn handel de straat op kon. De kisten
met fruit stonden in onze lange gang
opgestapeld. Moeder mocht er niets
van nemen. Voor zijn gezin bracht hij
stekkies mee. De sinaasappels werden
uitgeperst en van de appels werd appelmoes gemaakt. Van de visboer kreeg
hij, als die zalm geﬁleerd had, de resten
mee naar huis en zo hadden wij lekkere
zalmsnippers op brood. Zo zijn we
opgegroeid.
Ooit had vader op de markt een
handwagen met kisten opgehaald om
deze naar de Binnenweg te brengen.
Onderweg vielen de kisten van de
wagen. Al het verkeer kwam stil te
staan, zelfs de tram. En iedereen maar
geduldig wachten tot alles weer op de
kar geladen was.

Roes
Mijn vader stond, als hij dronken was,
niet alleen tussen de tramrails op zijn
hoofd, ook op het blauwe stoeprandje
vertoonde hij die kunst. Ik liep er een
straatje voor om, want ik schaamde
me een beetje als hij dat deed. Als er
geld uit mijn vaders zak viel, werd het

Kindervriend
Vader kwam altijd bij café Pleinzicht
van J. Kraaijenbosch aan het Noordplein 37. Die zaak is er nog steeds. Hij
liet zich ook vaak met een taxi naar
huis brengen, met lekker wat in zijn
kraag natuurlijk. Nadat de Maastunnel
in 1942 pas geopend was, liet hij de

verhofstraat, met muziek van Jacky
Bulterman, waar op een zaterdagavond
ook de Blue Diamonds optraden. Er is
een foto gemaakt met mij bij hen op
schoot in mijn zelfgemaakte straplessjurk. Misschien heeft iemand deze
nog in de oude doos, want mijn afdruk
is zoek.
Ik was lid van clubhuis Arend en de
Zeemeeuw aan de Schiekade 98 en,
nadat ik zestien geworden was, in de
Tollensstraat 95. Daar beleefde ik een
heerlijke tijd, die ik nooit meer vergeet.

- Thuis op zijn gemak in zijn leunstoel in een
pose die hij op een rustig moment graag
aannam -

- Te pas en te onpas maakte Dronken Flip
zijn handstandjes, zoals hier op de blauwe
stoeprand. Als er muntgeld uit zijn broekzak
viel, kreeg hij het terug Foto’s collectie Ria
Westphal -

kinderen uit de straat in de taxi stappen
voor een rit om die te bekijken. Als
hij dronken naar huis was gekomen,
wilde hij altijd de kinderen uit de straat
verwennen. Dus liet hij ze ijs halen bij
Joop de IJsboer in de Snellemanstraat
tegenover de Vletstraat. “Zeg maar dat
het voor Dronken Flip is”, zei hij er
dan bij.
Vader stond bekend als kindervriend,
ze liepen altijd achter hem aan. Ik denk
dat velen zich de goede en slechte
tijden van hem herinneren. Hij is in
1977 overleden op de leeftijd van 71
jaar. Ik was vijftien toen mijn eerste
vriendje me thuis kwam ophalen.
Moeder adviseerde me nog een jaartje
te wachten op de ware en dat bleek de
moeite waard. Met Joop ben ik nu 45
jaar getrouwd en we zijn in het gelukkige bezit van twee dochters, één zoon,
twee kleindochters en drie kleinzonen.
Samen hebben we in Crooswijk een
bloeiende bloemisterij opgebouwd.
Ria Brands-Westphal
joop-ria1964@hotmail.com

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 20 april 2010
Zoals verondersteld bleek deze foto uit augustus 1954 een heel moeilijke opgave. Voor het sluitingsuur van de kopij voor deze rubriek had zich nog geen lezer gemeld
die deze sportster herkende. Toch moet zij met name in Rotterdamse zwemkringen geen onbekende geweest zijn. De foto toont namelijk de - hier nog jonge - Rotterdamse zwemster Jopie van Alphen.
Net als de beroemde vooroorlogse zwemster Willy den Ouden was Jopie van Alphen lid van de Rotterdamse Dames-Zwemclub (RDZ). In het clubblad ‘RDZ-Boei’
wordt geregeld melding gemaakt van de zwemprestaties van Jopie. Zo lezen we al in 1953 dat zij opvalt bij jeugdwedstrijden. De hele familie Van Alphen wordt trouwens frequent genoemd. Vader en moeder Van Alphen reisden met RDZ-talenten heel Nederland door en naast Jopie maakt ook de jongere dochter Corrie van Alphen
later deel uit van deze jeugdploegen. Jopie maakte snel vorderingen. Het Vrije Volk van 2 augustus 1954 meldt dat zij bij
wedstrijden om de nationale kampioenschappen in Utrecht de tweede plaats behaalde op de 1.500 meter vrije slag achter Mary
Kok. De beker die Jopie op de foto toont, is zo goed als zeker van dit kampioenschap afkomstig. Haar specialiteit lag echter
niet op de lange afstanden. Zij onderscheidde zich het meest op de 100 meter rugslag. Jopie behoorde enkele jaren op deze afstand tot de beste zwemsters van Nederland. Zoals in januari 1956 in Dordrecht, waar zij eerste werd, ditmaal voor clubgenote
Joke de Korte. 1956 Leek een prachtig jaar te worden voor Jopie van Alphen. Bij de nationale kampioenschappen in Amsterdam werd zij op de 100 meter rugslag
derde en kwaliﬁceerde zich daarmee voor de Olympische Spelen in Australië. De Nederlandse regering gooide echter roet in het eten. Vanwege de Russische
onderdrukking van de Hongaarse opstand werd besloten de Spelen te boycotten. De RDZ-Boei maakte er als volgt melding van: ‘Onze meisjes Jopie van Alphen,
Joke de Korte, Lotty Heniger en Els Steehouwer hebben maanden gedaan wat in hun vermogen lag om het zover te brengen en wij zijn er van overtuigd dat er,
voor wat betreft de eerste twee meisjes, met hun prestaties terdege rekening diende te worden gehouden. Het heeft niet zo mogen zijn. Meisjes, het is hard en zeer
teleurstellend voor jullie’. Deelname aan de Olympische Spelen had Jopie van Alphen vast meer bekendheid gegeven dan nu het geval is.
Nieuwe foto
Twee keurig geklede mannen met op de achtergrond een Rotterdams voetbalveld in 1957. Beiden hebben hun sporen in de Nederlandse sport verdiend. Wie zijn zij en zijn er zelfs lezers die weten wat hen hier samenbrengt?
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De Stromen
Opmaat Groep

Vakantie aan Moezel bij
UITGELICHT Annie en Stefan beleving apart
Een onbezorgde vakantie doorbrengen langs de Moezel
kan al jaren bij het Nederlandse echtpaar Annie en
Stefan van de Ven in hun knusse 45+ familiehotel
Haus am Kurpark in wijndorp Traben-Trarbach langs
de Moezel in Duitsland. Tijdens uw verblijf zijn diverse
arrangementen, excursies en uitstapjes inbegrepen:
bootreis, wijnproeverij, stadsrondrit in Trier en bezoeken aan wijndorpen en steden als Idar-Oberstein,
Hernstein, Bernkastel-Kues, Cochem, Beilstein, Zell,
Bad Bertrich en Wittlich. De bijzondere proeverij is in
de wijngaarden van de ook in Rotterdam en omgeving
bekende wijnboer Alfred Sausen.

Begeleiding aan huis voor
mensen met geheugenproblemen
Iedereen vergeet wel eens iets. Daarom wordt geheugenverlies of dementie in het begin niet altijd direct opgemerkt. Als er structureel sprake is
van vergeetachtigheid kan dit het dagelijks leven beïnvloeden. Welke dag
is het vandaag eigenlijk? Heb ik mijn medicijnen wel ingenomen?
Een helpende hand
Het Mobiel Psychogeriatrisch
Team van De Stromen Opmaat
Groep kan mensen met geheugenproblemen en hun partner en
familie, die vaak mantelzorger
zijn, een helpende hand bieden.
Een zinvolle dagbesteding, goede
zorg en prettig wonen staan
hierbij altijd centraal. De geboden ondersteuning wordt zoveel
mogelijk afgestemd op de wensen
en behoeften van de betreffende
persoon, zijn partner en familie.
Op die manier kan iemand zo lang
als mogelijk thuis blijven wonen en
zoveel mogelijk zelf de regie over
zijn leven behouden. Het waarborgen van een veilige thuissituatie
is erg belangrijk. Signalerende
begeleiding en dagelijkse zorgmomenten dragen hieraan bij.
Ondersteuning,
begeleiding en zorg
Een casemanager van het Mobiel
PG Team komt op aanvraag bij
mensen thuis om de behoefte aan
ondersteuning, begeleiding en

zorg te inventariseren. De casemanager is bekend met mogelijkheden en wet- en regelgeving op
dit gebied en is de aangewezen
persoon om bijvoorbeeld zorg te
regelen en coördineren.
De casemanager is hét aanspreekpunt voor alle vragen van
mensen met geheugenproblemen,
hun partner en familie.
Een zinvolle dag
Om te zorgen voor een zinvolle
dagbesteding kan een activiteitenbegeleider worden ingezet.
Deze helpt bij het maken van
een gestructureerde dagindeling
waardoor een stabiele omgeving
ontstaat. Ook kan de activiteitenbegeleider een rol spelen bij het
ontlasten van de partner.
Wilt u meer informatie over het
Mobiel PG Team van
De Stromen en Opmaat?
Belt u dan met de Zorglijn
Rotterdam 0900 206 06 60
(€ 0,10 p.m.) of mail naar
mpgt@destromenopmaatgroep.nl.

Het pittoreske, eeuwenoude, TrabenTrarbach ligt, gescheiden door de
Moezel, enerzijds tegen de ﬂanken
van de Hunsrück en anderzijds in het
vulkaangebergte van de Eifel. Vanuit
Nederland bereikbaar via een mooie
en gemakkelijk route. In het mediterrane klimaat is het aangenaam wandelen
en ﬁetsen over fantastische routes.
Onderweg is het genieten van de rijke
historie van de Kelten, Romeinen en
de wijnverbouw.
Voor een wat rustiger dag is een
bezoek aan één van de interessante
steden als Bernkastel-Kues, Cochem,
Trier, Koblenz of Wittlich een aanrader. Een bootreisje naar BernkastelKues en terug, met panorama-

- Haus am Kurpark met een gastvrije Stefan van de Ven.
Foto Rein Wolters -

uitzichten op de druivenvelden en de
adembenemende dorpsgezichten, is
voor elke toerist onvergetelijk.
Op honderd meter zijn een kur-welnesszwembad en een midgetgolfbaan.
Diverse arrangementen zijn mogelijk
met inbegrip van verzorgde en bijzondere uitstapjes. Annie en Stefan helpen
graag bij het invullen van de vakantie.
Geen loze beloften
Haus am Kurpark beschikt over zeven
in omvang verschillende appartementen met een overdekt buitenterras, restaurant, tv-kamer en draadloos internet
voor de laptop. Voorts is ’s avonds
kosteloos telefoneren mogelijk. Voor
kinderen en rolstoelers is het minder

geschikt. Er is geen lift, wel enkele
korte (gemakkelijk beloopbare) trappen. Annie en Stefan van de Ven staan
bekend om hun gastvrijheid, extra’s en
prijskaart die lager is dan gebruikelijk
in de horeca. Opsmuk of loze beloften
komen in hun vakantieformule niet
voor. Een verblijf bij hen is doorgaans
niet eenmalig. Veel gasten komen al
jaren terug om opnieuw te genieten
van de sfeer, prachtige en rustgevende
omgeving en niet in de laatste plaats
de verzorging en prima keuken. Maak
alvast kennis met het beeldschone
Traben-Trarbach en omgeving via
webcam www.mm-webcam.de/cam.
htm. Voor informatie: zie de advertentie in deze krant.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (59)

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.

Dankers

Zangeres Anneke Grönloh is onlosmakelijk verbonden aan recordbrekende hits als ‘Soerabaja’ (1961)
en ‘Brandend zand’ en ‘Cimeroni’
(beiden 1963). Naast luister- en
meezingsongs heeft ze ook fraaie
jazzmuziek uitgebracht. Na het winnen van een talentenjacht in 1959
begon de 17-jarige haar carrière als
zangeres. Ze werd in Noord-Celebes
in Nederlands-Indië geboren en
kwam na de Tweede Wereldoorlog
met haar ouders met het Rotterdamse
passagiersschip Willem Ruys naar
Nederland. Eindhoven werd de nieuwe woonplaats waar Anneke op het
gemeentelijke Lyceum Peter Koelewijn leerde kennen. Met hem en zijn
Rockets trad ze in haar schooltijd al
snel op bij feestjes en partijen. De
tijd van de vinylsingles en elpees
was voor Anneke een drukke. Naast
dat ze deze vol zong moest ze van
haar maatschappij ook vaak op de
promotietoer. In Rotterdam was ze
meer dan eens aanwezig (foto) in de
radio, televisie en grammofoonpla-

tenzaak van Chr.J.J. Dankers aan de
Coolsingel 47. Zijn zaak gold jarenlang als een van de toonaangevende
in de Nederlandse muziekbranche.
De fans liepen er in 1963 te hoop om
een glimp van hun tieneridool op te
vangen, een handtekening van haar
te krijgen of met hun grote voorbeeld
op de foto te gaan. Het jaar na haar
sessie bij Dankers trouwde Anneke
Grönloh met Wim-Jaap van der
Laan, toen diskjockey bij zeeradiopi-

raat Veronica. Het huwelijk eindigde
na veertig jaar door het overlijden
van Wim-Jaap in 2004.
In 2000 werd Anneke Grönloh uitgeroepen tot ‘zangeres van de eeuw’
vanwege het recordaantal exemplaren dat van haar singel ‘Brandend
zand’ werd verkocht. Vijf jaar later
kwam van de in Frankrijk wonende
vedette een dvd uit van haar carrière
én hitgeschiedenis.
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Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Gratis vrijblijvend persoonlijk advies; • Computergestuurd implanteren;
• Kunstgebitten, frames, plaatjes;

• Eendags-reparatie-service;

• Klikgebit op implantaten;

• Bleken van tanden;

• Nazorg en controle;
TIS e
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Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak
voor een klikgebit en ontvang een elektrische
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.
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Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

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

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

23 vestigingen in Nederland

1988
1988

-

2009
2010

STOELEN VLECHTERIJ

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

* Stoelen matterij

politiebericht

* Antiek restauratie

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

TMG

* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

centrum

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

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!

-Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm
- ook uitschuifbaar
- Salontafels

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

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

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

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

De koffie staat altijd klaar

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

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

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Bel gerust voor
een afspraak: 010-4381222
* Indien op voorraad
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Accordeonduo De Cavello’s:
Populaire liedjes van leden Marinucci

door Roland Vonk

Laatst ging de telefoon bij Elly Spinhoven.
“Met Jan.”
Jan? Welke Jan?
“Jan van 45 jaar geleden. We staan in de krant!”
Het was Jan Ververs uit Nieuwerkerk aan den IJssel met wie Elly
in de jaren zestig het accordeonduo De Cavello’s vormde.
En die krant, dat was De Oud-Rotterdammer.
Er stond een oproepje in.
School fellows
Van ongeveer 1961 tot 1965 traden
Elly Stroucken (1946) - zoals ze toen
heette - en Jan Ververs (1948) op als
het accordeonduo De Cavello’s. Elly
en Jan kenden elkaar van accordeonvereniging Marinucci, in RotterdamWest, waarvan ze beiden rond 1961
lid waren geworden. Toen ze hun
– louter muzikale - duo begonnen,
bedachten ze als naam: The School
Fellows. Een naam waarin doorklonk
dat ze allebei nog op school zaten.
Maar iemand uit hun kennissenkring
verbasterde The School Fellows tot
De Cavello’s, en zo bleef het.
Dat die naam wel erg leek op die van
De Cavelli’s, een tamelijk bekend
professioneel accordeonduo, ook uit
Rotterdam, daar hadden ze geen idee

- Cavello’s op ulo
Middellandstraat
ca 1961 -

van.
Elly: “Nooit bij stilgestaan. Wisten
we helemaal niet.”
Als De Cavello’s traden Elly en Jan
op tijdens variété- en feestavonden.
Meestal twee keer een kwartier. En
dat met allerlei – gehuurde – kledij
aan, om bijvoorbeeld een Hongaarse
of Volendamse sfeer neer te zeten.
In Vlaanderen zijn ze daardoor nog
wel eens aangezien voor een Volendams duo. België was ook meteen
de verste uithoek waar De Cavello’s
optraden. Doorgaans speelden ze in
Rotterdam. Ze hadden geen auto.
Las Estrellas
Hoe ze erbij zijn gekomen om als duo
te gaan optreden weten Elly en Jan
niet meer – het is ook zo lang geleden
– maar ze zouden best eens inspiratie
kunnen hebben geput uit accordeonduo Las Estrellas, Henny en Coby
van Voskuylen, de latere Kermisklanten. Die werkten als demonstrateurs
voor de Italiaanse accordeonfabriek
Marinucci, waar de Rotterdamse
accordeonvereniging haar naam aan

had ontleend, en zij waren wel eens
te gast op grotere avonden van de
vereniging.
De Rotterdamse accordeonvereniging
Marinucci, opgericht in 1960, hield
jaarlijks een avond in Odeon, die wel
500 tot 600 bezoekers trok. Kom daar
nog eens om.
Marinucci had een breed repertoire,
met ook opera- en operette-stukken,
en leden van het orkest leefden zich
op de jaarlijkse feestavond uit in
sketches.
De Cavello’s beperkten zich tot
muziek uit de populaire hoek.
‘Tulpen uit Amsterdam’, ‘Heimatlos’,
de sirtaki, het gezellige werk.
Stef Meeder
Jan Ververs is ook na De Cavello’s
altijd muziek blijven maken, zij het

nauwelijks meer op accordeon. Het is
toch een heel gewicht aan je schouders, dat instrument.
Jan, van huis uit radio- en tv-monteur, is in 1970 bij orgel-icoon Stef
Meeder gaan werken, eerst als orgeltechnicus, later als ﬁliaalhouder – aan
het Liesveld in Vlaardingen, in de
Zwartjanstraat, de Groene Hilledijk
en Maassluis. Hij heeft er achttien
jaar gewerkt, en met de overgang
naar Stef is Jan zich gaan toeleggen
op keyboard.
In de jaren zeventig heeft hij als
toetsenist veel opgetreden met het
(amateur) showorkest De Evergreens.
Zo in het begin, rond 1970, was dat
een trio, later is het uitgegroeid tot
een zesmansorkest.
Na zijn jaren bij Stef Meeder is Jan
Ververs bij de bekende ﬁrma Beenhakker gaan werken. Inmiddels is hij
met pensioen.
Optreden doet hij nog steeds, zij het
niet veel.
Samen met saxofonist en zanger
Hans Juijn vormt hij het Black Yellows duo. Voor al uw bruiloften en

partijen. “Maar ja,” moet Jan constateren, “echte bruiloften zoals vroeger
worden niet veel meer gegeven.”
Krijsende krengen
Na het uiteenvallen van De Cavello’s
is Elly Spinhoven-Stroucken nog tot
1968 bij Marinucci blijven spelen.
Dat was voor haar het laatste op
accordeongebied. Als je tenminste de
sinterklaasliedjes niet meerekent die
Elly tegen het eind van het jaar voor
haar kleinkinderen speelt.
Ze heeft haar accordeon nog steeds.
En na de dood van haar man - voormalig profvoetballer John Spinhoven
(Sparta/Xerxes) - is Elly in 1993
toegetreden tot het Rotterdamse koor
De Krijsende Krengen. Een even
wonderlijk als gezellig koor van niet
meer zo piepjonge dames, getooid
in kledij met vrij veel tijgerprint. In
2009 is ze daarmee gestopt.
Haar vaste sololied bij de krengen
was: Toos pas op je roos.
Een dubbelzinnig maar ook ontroerend werkje uit de oude doos.
Ze had er altijd veel succes mee.

“Komt ook door die pet natuurlijk”
Toen ik de fotokaart van De Cavello’s voor het eerst tegenkwam, begreep ik niet goed wat ik nou in handen had.
De Cavelli’s kende ik wel, maar De Cavello’s? Ze leken niet op De Cavelli’s. Deze twee jongens waren een stuk
jonger. En die linker zag er een beetje vreemd uit. Dat haar. Een pruik of zo?
Dankzij lezers van De Oud-Rotterdammer ben ik in contact gekomen met
De Cavello’s. Die linker was helemaal
geen jongen. En dat haar was geen
pruik. Elly Spinhoven: “Ik heb wel
meer gehoord dat ik een beetje een
mannelijk gezicht heb. Komt ook door
die pet natuurlijk.”
Ik had het kunnen weten. Als je goed
kijkt, zie je op de foto een nogal
vrouwelijk armbandje, een ring en
helemaal onderaan plooien die duiden
op een rok.
Marinucci
De accordeonvereniging waar Elly en
Jan van De Cavello’s elkaar leerden
kennen, bestaat niet meer. Marinucci
is in 1960 begonnen. Eerste dirigent:
Wynand Grimminck sr, daarna (19611965) kwam Joop Stedehouder, hij
werd voor korte tijd opgevolgd door
Aad Duyl, vervolgens dirigeerde Joop
Kluin. Marinucci is in de jaren zeventig gefuseerd met accordeonvereniging
Progressio, dat het zwaar had gekregen

na de dood van oprichter Frans Peelen
in 1970. De fusievereniging heet,
vrij toepasselijk: RAV ProgressioMarinucci. Op 15 mei viert de club in
gebouw De Larenkamp het zestigjarig
bestaan (ze rekenen vanaf de start van
Progressio in 1950).
Odeon 1949
Lezer Kees Verhulst heeft een leuke
vraag: “Op 12 november 1949 vierde
de Vlaardingse gymnastiekvereniging
Hollandia haar 40-jarig bestaan met
een feestavond in zaal Odeon in de
Gouvernestraat in Rotterdam. Vlaardingen kon op dat moment geen plaats
bieden aan circa 800 feestvierenden.
De manager van Odeon adviseerde mij
om voor de muziek op die avond contact op te nemen met een band. Hun
optreden werd een groot succes. Nu
ben ik op zoek naar de naam van die
band. De leider was klein van stuk en
had een donker gekleurd brilmontuur.
Ik dacht dat zijn voornaam Johnnie
was. Bij een bepaald nummer droegen

alle musici (minstens acht personen)
Mexicaanse hoeden.” Wie heeft het
verlossende woord?

- ﬁlmpjes van The Twilights wil zien,
moet even kijken op de site van Han:
www.hanvandenbroeke.nl

Cabaret Louis van Haren
Tineke Langbroek maakte van 1955 tot
1957 deel uit van het trio De Singing
Cowboys (zie foto) dat optrad in het
Cabaret Louis van Haren. Ze stonden
vooral in Odeon, maar ook in Vlaardingen en Schiedam. Louis van Haren,
zelf tenorzanger en inmiddels overleden, nam alles op de band op. Is daar
nog iets van bewaard? Weet iemand er
iets van? Tineke zou het graag horen.

Blonde Sjaantje
In de categorie nagekomen familieberichten een mailtje van Samantha
Rodenburg uit Rotterdam. Haar oma,
Sjaan van der Lem-Borsboom, is 20
maart op 83-jarige leeftijd overleden.
In 1955 won Sjaan, samen met Jan
Plat, de talentenjacht ‘Beste stemmen rondom
de Maas’, wat
resulteerde in
een 78-toerenplaat met het
ontroerende lied

Dolf Oosthoek
Joop den Ouden, uit de vorige Bal Na,
kan stoppen met zoeken naar Dolf
Oosthoek, die hem in de jaren zestig
verving als zanger van de Rotterdamse
beatband The Twilights. De achternaam van Dolf is namelijk niet Oosthoek maar Oosterhoff, zo meldt Han
van den Broeke, de vroegere manager
van The Twilights. Wie - erg aardige

- De
Singing
Cowboys -

‘Het oude huis in de binnenstad’. In
de jaren zestig nam Sjaan bij Johnny
Hoes een hele serie singletjes op onder
de naam Blonde Sjaantje. Haar broer
Wim (bijnaam: Wim Knorr) is te horen
op platen van de befaamde Oasebar. In
1988 stopte Sjaan met optreden.
Van Blonde Sjaantje zoek ik nog één
single: Mammie lieve mammie/Jongen
tabé (Telstar 1459). Als iemand ‘m
heeft: graag.
Roland Vonk

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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Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

Het groene hart
van Nederland...
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Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50

heeft enkele kavels beschikbaar voor permanente bewoning.

Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.

Parc De IJsselhoeve is gelegen in een verleidelijk
natuurgebied welke omsloten is door fiets-, wandel- en ruiterpaden. Vele slootjes, moeraspartijen
en meertjes kenmerken de omgeving. Op ruime
eigendomspercelen in het park kunnen diverse
types luxe chalets geplaatst worden.

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

Interesse? Kom een kijkje nemen bij de
Open Huis Dagen op 14, 15 en 16 mei
in Nieuwerkerk a/d IJssel.

EETCAFE/PETIT RESTAURANT
Klein Hitland 10 | 2911 BR Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 06 5333 3049 of 0318 457 420 | www.parcdeijsselhoeve.nl

Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!

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

Hotel “De Lochemse Berg”

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl

LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

Arrangementen half pension:

Ook nog enkele seizoenplaatsen
30 km.van Rotterdam
Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

Service

Dienst

Werk

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Vrħ., £at., £ondag en eestdagen
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95

Nieuwe lente, nieuwe liefde ?

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.

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

Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

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

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.
Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
Ş spies tongęlet, Kip ȃMountain SpringȄ, abi angang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees,
Kip à la Kanton, Ket Li Kip, Cha Sieu , abi angang,
ȁ’Mountain Spring’’ Sat·, atat, asi, ami, Mihoen

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

Tel. 0180 - 418 414

ONTDEK HET
LIMBURGSE HEUVELLAND
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MILOT Reizen

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

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

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

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

Vakantie
in hetin
prachtige
Sauerland
Vakantie
het Sauerland

Reisburo en Touringcarbedrijf

Diverse DAGTOCHTEN op
HEMELSVAARTDAG en/of
1e en 2e PINKSTERDAG
MEERDAAGSE

DAGTOCHTEN

4 dgn. reisje langs
de Rijn (HP)
vr. 28 mei
€ 199,-

Texel,
incl. koffie/overtocht/
lunch/rondrit/diner,
zo. 13 juni
€ 57,50
Kaasmarkt Alkmaar
en Broekerveiling,
incl. koffie/lunch/rondvaart/rondleiding/diner,
vr. 11 juni
€ 55,Gelderse Poort,
incl. koffie/gebak/lunch/
boottocht/diner,
ma. 10 mei
€ 62,50
Meer (winkel)tochten,
kijk in onze folder.

6 dgn. Budapest (LO)
(heen - en terugreis)
ma. 31 mei
€ 269,3 dgn. Parijs (LO)
vr. 18 juni
€ 119,-

WINKELTOCHTEN:

Antwerpen, Brussel,
Brugge, Gent,
Oberhausen, Essen,
Keulen, Dusseldorf.

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

www.milotreizen.nl

Faulebutter
Faulebutter

525 m hoogte

525 m hoogte

• Zeer rustig gelegen
Zeer rustig gemarkeerde
gelegen
•• Schitterende
wandelpaden

•

Mooi gelegen wandelpaden
5 dagen HP € 160,- p.p.

-zondag
tot €vrijdag5 dagen
HP
165,- p.p.
HP € 33,- p.p.
per dag
2-persoonskamer
-zondag
totinvrijdag-

€ in
38,per dag
HP € Appartement
34,- p.p. per dag
2-persoonskamer
Landgasthof-Pension Rademacher
Appartement
€39,Faulebutter
2 per dag

Landgasthof-Pension Rademacher
57413 Finnentrop
- Faulebutter
Faulebutter
2

tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
57413
Finnentrop - Faulebutter
www.landgasthof-rademacher.de

tel:Graag
00-49-2724-215
sturen wij uFax:
onze00-49-2724-8491
brochure toe.
www.landgasthof-rademacher.de
Graag sturen wij u onze brochure toe.

Een Hotel maar dan anders !
Een monumentaal en uniek gastvrij familiehotel Uitstekende
keuken, sfeervol restaurant, gezellige tuinen en terrassen

Speciale midweekarrangementen
Vraag vrijblijvend een brochure en/of
kijk op www.deoudebrouwerij.nl

per persoon

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

043 - 459 14 00

WWW.BUNGALOWPARKSCHINOPGEUL.NL

Hoofdstraat 53, 6281 BB
Mechelen Zuid-Limburg NL

Tel: 043-4551636 www.deoudebrouwerij.nl
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-- Er op uit! Kalender -Driedaags tramplezier
bij RTM-museumtram Ouddorp
De fraaie stoomtram van het RTM-museum aan de
Brouwersdam (zijde Grevelingenmeer) bij Ouddorp rijdt
op Hemelvaartsdag drie ritten met wagons uit het begin
van de vorige eeuw. Daarnaast rijdt er tweemaal een extra
tram, getrokken door de motorlocomotief M1805 Meeuw.
Voor de miniatuurliefhebbers toont de Voornse Modelspoor Vereniging een grote RTM-modulebaan en een
LGB-rangeerbaan.
Vanaf de remise vertrekken de trams vanaf 11.45 uur, de laatste stoomtram vertrekt om 15.30 uur. Bij grote
drukte rijdt nog een motortram om 16.10 uur. Vrijdag 14 mei rijden vanaf 11.45 uur drie stoomtrams naar
de Middelplaat, met om 13.30 uur het vertrek van de boottram en om 15.30 uur de laatste stoomtram. De
driedaagse wordt zaterdag 15 mei afgesloten met een Jaren ‘50 en’60-dag, waarop u kunt rijden in de rijtuigen waarin menig Rotterdammer of eilandbewoner naar het Oostvoorne strand, de veerhaven in Hellevoetsluis of Rotterdam Rosestraat zal zijn gereisd. Op alle dagen vaart het ms.Grevelingen van rederij Zeeland in
aansluiting op de boottram, die om 13.30 uur vanaf de RTM-remise (de Punt-West in Ouddorp) vertrekt. De
boot arriveert om 16.30 u. weer bij de RTM-remise.
Hiervoor zijn speciale combikaartjes te koop.
Voor meer info: www.rtm-ouddorp.nl.

-Bevrijdings Kalender Mei

5

Mei

5

Mei

5

Mei

5

Mei

9

Lachen in het donker

Mei

2e handsboekenmarkt

Mei

Megabraderie in de Middelandstraat.

Mei

Wie is Europa?

Mei

Bridge Open Drive

13

Jan Meertenshuis, Van.Langendonckstraat 5 – 17.00 uur
(inloop 16.30 uur) - € 10,00 (leden € 8,00) (incl. soep, broodjes
en salade tussendoor) Aanmelden bij de wedstrijdleider:
Wim Vermeer 010-4322109 of Henk Blom tel. 0181-612622

Mei

Wmo-café IJsselmonde

5 t/m 7 mei

6
8
9

(Co-productie Theater Walhalla en
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam)
Theater Walhalla, Sumatraweg 9-11,
Katendrecht – 21.00 uur - € 12,50/10,00
Reserveren: 010-215 21 34 op werkdagen
tussen 12.00-17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.ovmrotterdam.nl / www.theaterwalhalla.nl

Snuffelen langs circa 60 kramen waar antiquaren en boekhandelaren uit het hele land een unieke collectie boeken en oude
prenten presenteren.
Binnenrotte - 10.00-17.00 uur - gratis

10.00 - 17.00 uur.

Vertoning van de film Wie is Europa identiteit in Europa na de uitbreiding.
Centrale Bibliotheek - 13.00-17.00 uur - gratis

Documentaire: Vrij en onverveerd
OorlogsVerzetsMuseum - 14.00 uur

Feestelijke Bevrijdingsdag,

OorlogsVerzetsMuseum
11.00 – 17.00 uur – entree gratis uur.

Bevrijdingsfestival

Vier de vrijheid tijdens het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland.
Parklaan

27

Antonius IJsselmonde, Groene Tuin 1 – 13.30-17.00 uur –
Aanmelden voor 10 mei: Corine de Lange: corine.delange@
ijsselmonde.rotterdam.nl. Op 20 mei ontvangen de deelnemers
het programma per e-mail.

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!
Bevrijdingsbrunch

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Rotterdam werd bevrijd en
traditie getrouw wordt de bevrijding van Rotterdam ieder jaar
gevierd LCC ’t Klooster - 12.00-16.00 uur - € 5,- (incl buffet)

Thema middag: Rotterdam en de Duitse legerinvasie van 1940 (Met bustour over Noordereiland)
OorlogsVerzetsMuseum - 14.00 uur - € 12,50/vrienden OVM
€ 10,00 (incl. 2 x consumptie). Reserveren voor 30 april.
Wim Vermeer 010-4322109 of Henk Blom tel. 0181-612622

Mei

Documentaire: Bombardement op Rotterdam

14

doorlopend 10.00-15.00 uur

Mei

Herdenking Bombardement Rottterdam

14

Rotterdam staat in het teken van de herdenking van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De Brandgrens is
gemarkeerd. In 3 kerken op de brandgrens (Waalsekerk, Pinkstergem. Kralingen, Rehobotkerk Noordsingel) zijn verhalen van
ooggetuigen en monologen door Bonheur.
div locaties - 10.00-22.45 uur
kerkenprogramma - 14.00-17.00 uur - gratis

Mei

Herdenkingswandeling

14

Mei

www.ovmrotterdam.nl

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

*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

Wilt u er eens lekker tussenuit met
uw familie of vrienden? Kom dan
naar de Inkelshoeve met vakantiewoningen voor 4, 6, 10 of 12 pers.
Midw/Wkd va. €300 / Wk va. €500
Bel voor informatie 043-4551742 of
Vakantieboerderij
Inkelshoeve a gen Bongerd kijk op www.inkelshoeve.nl
in Epen, Zuid-Limburg
Wij verwelkomen U graag!!!

Gilde Rotterdam - 14.00 uur – gratis (vooraf melden)

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

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

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar

Aanbieding!

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

www.uitvaart.nl/mourik

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
Cuidado-PGB

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil.
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,-

di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend

Tel. 010 4268815

Openhaarden &
Kachelcentrum

PGB zorg en administratie
• (her)indicatie
• Advies
• Bemiddeling
• Administratie
• Persoonlijk
• Huisbezoek

e 7,00

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

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15

ma. gesloten

Introductieprijs*

“De Griff ioen”

IJsseldijk 315 - 2922 BJ Krimpen a/d IJssel
Tel.: 06 – 23 37 68 06 - I: www.cuidado-pgb.nl
E: m.meilof@cuidado-pgb.nl

za. 10.00-17.00 uur

www.meubeltoonkamers.nl

Wij maken nu ook:

Kleurkopieën & Pasfoto’s
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)

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

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

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

*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
DIVERSEN
Sterke thuiszorgkracht heeft nog wat uurtjes vrij.
Gekwalificeerde betrouwbare gediplomeerde thuiszorghulp biedt zich aan. Uw zorg is mijn complete
zorg. Wil graag voor u werken via uw Persoons
Gebonden Budget. PS. Kan u ook kunnen helpen
met uw PGB-aanvraag. Bel 06-16421783

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

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

PARTY & VERHUUR
Wij weten wat
feesten is!

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

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

DOORWERKEN NA
(PRE)PENSIONERING
IN HET ONDERWIJS?
www.OUDERWIJS.info
078 614 34 37 / 06 51 87 79 50
Onze Prins Bernhard : Buitenshuis en Binnenskamers; Geïllustreerde Geschiedenis van de Tweede
WO; John Kelly: handboek modelfotografie; 50 jaar
Regiment van Heutsz; Korps Rijkspolitie 50 jaar;
Een Eeuw Ned. Passagiersvaart- HAL;
100 jaar Grootwinkelbedrijf in Ned.

Tel 0182530419 / 0625015047
ŠkodaYeti

Voor renovatie, aanleg en onderhoud
van uw tuin

DE SLIMME SUV VAN ŠKODA

Cor Bruin tel. 0104216415 of 0651388535
GEVRAAGD
Vanaf € 19.190,-. Lease vanaf € 415,-.

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

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.
Gevraagd accordeonist voor dameskoor
een heel gezellig koor met 40 dames treden
gemiddeld 2x per maand op.
Inlichtingen Annie Dufais PR van Betty Foks
010-4211533 of 06-12916001

0180 - 61 41 79

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

COMPUTER

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467
PC Hulp voor Senioren
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief
Meer informatie vindt u op onze website: http://pchulpvoorsenioren.nl
Bel eerst onze helpdesk voor u verder gaat, tel. 06 – 519 719 26

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

www.fotovanrotterdam.nl

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

Dinsdag 4 mei 2010

pagina 17

OORLOGSVERHALEN

Bevrijd van de trap

De ‘Grote Bevrijding’ was voor mij; ‘Rotterdam in een uitzinnige feestroes, de indrukwekkende
parade van geallieerde voertuigen op de Coolsingel, tanks, jeeps en vrachtwagens met rare,
platte neuzen. Maar ook de buurtfeesten met versierde gevels in lange, grauwe straten met een
podium en muzikanten en de optochten en verkleedpartijen van blije mensen die wisten “Het
is voorbij” en de vuilniswagens die langs de huizen kwamen, vol hoge vierkante “kaakkiesblikken”, waaruit mannen van de gemeente biscuits brachten bij een hongerende bevolking’.
De bevrijding was ook; rondhangen
bij het Canadezenkamp, geïnstalleerd
in de deftige huizen op de Heemraadsingel en het tentenkamp op de brede
gazons, bietsen om kauwgum voor
onszelf en een piraatje voor pappa.
Mijn eigen kleine bevrijding had ik
al eerder beleefd, op zondag 29 april
1945 om precies te zijn. Maar wat
was daar veel aan vooraf gegaan. We
wisten in Rotterdam al heel gauw wat
oorlog betekende. Ik was net zes jaar
toen het bombardement op 14 mei
deel van ons leven werd.
Mijn ouders namen maatregelen.
Er werden twee vluchtkoffertjes
gemaakt. Het gele rieten mandkoffertje werd gevuld met wat huishoudlinnen en voor elk van ons vieren een
‘verschoning’. Het bruine koffertje
met papieren en wat levensmiddelen:
meel, havermout, suiker en….roggebrood in blik. Bij luchtalarm werden
de koffers bovenaan de trap gezet en
moesten wij op de trap gaan zitten.
“Jij moet pappa goed vasthouden en
altijd bij hem blijven.”
Oh, oh, die trap, wat had ik daar
een hekel aan. Bij ieder luchtalarm
moesten wij erheen, want dat was de
veiligste plek, zei mamma altijd, om-

dat we daar onder de trap zaten naar
de volgende etage. Ze had het ons zelf
laten zien. Toen er bij ons in de buurt
bommen waren gevallen, lag alles in
puin, maar de traptreden zag je nog
aan de buitenmuur hangen. Het leek
mij nu niet direct een leuk plekje. Wel
zag ik dat de ijzeren trapleuning nog
stevig aan de muur vastzat. Daar zou
ik me voortaan goed aan vasthouden,
nam ik me voor.
Oefenen
Als ik alleen in de gang was, oefende
ik in het van de trap springen en ik
had mijn koffertje ook gepakt. Met
de nieuwe pop Liesje, op mijn laatste
verjaardag gekregen, mijn psalmboekje, omdat je ook op de vlucht
geestelijke zaken niet mocht vergeten
en met ons boxje, omdat ik een
fototoestel toentertijd het toppunt van
luxe vond, dat het waard was uit de
puinhopen gered te worden.
Het ergste was het luchtalarm overdag. De buurvrouw kwam dan bij
ons op de trap en nam mij onder haar
hoede, maar zij was zelf erg bang. Als
de projectielen over gierden, gierde
zij net zo hard mee. Mamma was
veel laconieker, cynisch bijna. “Ga

maar vast op de trap zitten”, zei ze
dan, “ik doe eerst de vaat even, dan
is het tenminste netjes als er een bom
op valt.” Ze deed dat, denk ik, om de
buurvrouw te kalmeren.
Voedseldroppings
Aan alles kon je merken dat het einde
van de oorlog in zicht was. De stad
gonsde van geruchten over naderende
bevrijders, maar de bezetter regeerde
nog met ijzeren hand.
Totdat zondag 29 april plotseling het
gerucht de ronde deed: ‘Ze komen,
de Tommies, en ze droppen voedsel
boven onze stad.’ Het was een enerverende toestand. Vijf jaren waren we
als de dood geweest voor vliegtuigen
en nu zouden ze ons dan plotseling

Indrukwekkende presentatie historisch document

‘Heijplaat in verzet’

- De Canadezen installeerden

het heil komen brengen?
En toen kwamen ze echt, we hoorden
het aanzwellend gedreun van de
zware motoren. Mijn vader stoof de
trappen op naar zolder en ik, in mijn
oorlogsreﬂex – altijd bij pappa blijven
– er achteraan. Haastig klom hij via
het zijraam naar buiten en ik volgde.
Nu stonden we samen in de dakgoot.
Gebaar
We hoorden de vliegtuigen niet alleen,
we zagen ze nu ook. Ik zag ook op de
andere daken mensen die zwaaiden en
juichten. Pappa en ik niet. Toen ik stil
naar hem keek, zag ik tranen onder
mijn vaders bril vandaan komen.
Met mijn hand in de zijne volgden
we samen met onze ogen de laatste
vliegtuigen.
Beneden had mamma intussen een
potje surrogaatthee gezet. Toen
gebeurde er iets dat ik mijn leven
lang niet zal vergeten. Pappa pakte de
bruine vluchtkoffer. Alleen de twee
blikjes roggebrood zaten er nog in.
Daar mochten we nóóit aankomen.

- Duitse militairen doorzoeken het wrak van de
Bristol Blenheim die op 10 mei 1940 op de Heij
neerstortte. Archieffoto J.G. Onderwater. -

afkomst mogelijk is minister van Nederland te
worden. ‘En daarom houd ik zo van dit land.’
Zijn familiefeiten staan in het voorwoord van
de ex-minister in het boek ‘Heijplaat in verzet
– Oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de
Waalhaven’, een 410 pagina’s tellend boek van
Joop van der Hor, Jean-Philippe van der Zwaluw en anderen. In een afgestampt klaslokaal
van samenwerkingsschool De Klaver werd het
gepresenteerd in aanwezigheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb en bestuurder Ed Goverde
van de deelgemeente Charlois. Het was een
indrukwekkende bijeenkomst, waar herinneringen en harde oorlogsfeiten zich verdrongen om
voorrang.
In het boek beschrijven de auteurs de historische ontwikkeling van tuindorp Heijplaat,
de Waalhaven, vliegveld Waalhaven, Rotter-

Dat was ons allerlaatste appeltje voor
de dorst. Nu pakte pappa één van de
blikjes, draaide het met een blikopener open en gaf het aan mamma.
Ze duwde het rolletje roggebrood
een stukje naar buiten, sneed er vier
plakjes af en smeerde er een likje
bietenstroop op. We kregen elk een
plakje op een schoteltje.
Plotseling drong de betekenis van
dit gebaar tot mij door: pappa en
mamma geloofden dat we het ergste
gehad hadden. Ik besefte, dit was niet
zo maar eten. Dit was een ritueel,
een avondmaal, een sacrament, een
pascha. Toen, op dat moment, heb ik
mijn eigen kleine bevrijding ervaren
en terwijl ik mijn tanden voorzichtig, devoot bijna, in het ﬂinterdunne
plakje roggebrood zette, wist ik
onfeilbaar zeker, dat de wereld van
nu af aan anders, beter, mooier zou
worden….
Gré Tuinman - Schuring

- Alles wat de Duitsers
dachten te kunnen
gebruiken, roofden zij op
hun terugtocht mee. Hier
een beeld van de leeggeroofde machinefabriek
van de RDM in 1945.
Archieffoto Historisch
Heijplaat/collectie Rob
Lampen). -

Ex- (wellicht ook toekomstig) minister Ronald Hans Anton Plasterk was zeer onder de indruk van het bezoek dat hij
maandag 26 april bracht aan de zogeheten Quarantaine-inrichting in de Rotterdamse wijk Heijplaat. Zijn vader en oom
hebben er als vluchtelingenkinderen van 9 en 11 jaar enige tijd vertoefd na de zogeheten Kristalnacht op 9 en 10 november 1938. De grootouders van Plasterk zijn van joodse afkomst zij vonden het niet langer verantwoord hun kroost in
hun geboortestad Berlijn in Duitsland te laten blijven, al helemaal niet omdat ze een Jodenster moesten dragen.
Op Heijplaat werden ze liefdevol opgevangen
door menselijke mensen en lieten ze de bruten
van Adolf Hitler achter zich. Zijn vader heeft
Nederland niet meer verlaten en is later Nederlander geworden. Ronald Plasterk liet nog even
weten dat hij in feite een zoon is van een allochtoon en dat het ook voor iemand van andere

zich op de Heemraadssingel -

damsche Droogdok Maatschappij (RDM), de
Quarantaine-inrichting en buurtschap De Heij.
Het eerste hoofdstuk schetst het ontstaan van ‘s
werelds grootste gegraven haven (Waalhaven),
de voortdurende uitbreiding van RDM, bouw
van het RDM-tuindorp en de aanleg, groei
en bloei van vliegveld Waalhaven, het eerste
Europese vliegveld voor de burgerluchtvaart
en de omstreden bouw en inrichting van de
Quarantaine-inrichting.
Het tweede hoofdstuk schetst het naderen
van de Tweede Wereldoorlog, de RDM en de
vliegtuigfabriek van Frits Koolhoven die ook
werken voor marine en luchtmacht, de komst
van joodse vluchtelingen uit Duitsland en
Oostenrijk naar de Quarantaine-inrichting, de
militaire bezetting van vliegveld Waalhaven en
de mobilisatie van Heijplaters en Heijenaren.

Het derde hoofdstuk is geheel gewijd aan de
vijf gevechtsdagen vanaf 10 mei 1940 met de
aanval op vliegveld Waalhaven en eindigend
met het terreurbombardement op het centrum
op 14 mei.
Op dinsdag 4 mei is er ’s avonds na aﬂoop van
de dodenherdenking op Heijplaat in café-restaurant Courzand een voor iedereen toegankelijke
tweede presentatie van het boek. Het is in de
reguliere boekhandel verkrijgbaar voor 25 euro.
De uitgever is Verloren te Hilversum:
www.verloren.nl ISBN 978.90.8704.159.5

- De omslag van het
boek waarin minister
Ronald Plasterk
en burgemeester
Ahmed Aboutaleb
het voorwoord hebben geschreven. -

pagina 18

Dinsdag 4 mei 2010

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

OORLOGSVERHALEN

Smullen van
suikerbieten

Een kleuter
in de oorlog

Het is 65 jaar geleden dat we door
de oorlog in een periode van honger
zaten en eind december 1944 waren
de temperaturen ’s nachts min tien,
met als hoogtepunt op 26 december
-13,4. Ik was toen 14 jaar.
We woonden in het Kleiwegkwartier, vlakbij
een treinstation met een stationsgebouwtje.
Daar was veel hout in verwerkt. Toen wij daar
op een dag gingen kijken, waren er mensen
bezig het gebouw te slopen, het hout klein te
zagen en met touw te bundelen om mee naar
huis te nemen. De andere dag ben ik met mijn
broers en wat gereedschap ook maar gaan
kijken. Van het gebouw was toen het hout al
verdwenen. Er waren ook al veel bielzen voor
brandhout meegenomen, dus zijn mijn broers
en ik ook maar begonnen een biels uit te graven. Dat was niet eenvoudig, want ze zaten met
grote bouten goed vast. Hoe wij het voor elkaar
hebben gekregen weet ik niet meer, maar we
hadden er één. Omdat de bielzen breder waren
dan de rails legden we de biels op de rails en
met een stuk touw sleepten we, met de kracht
die we nog hadden, de biels naar de overweg

- Al het hout was in één dag verdwenen -

waar de door ons gehuurde carrier stond. Met
veel getob en gehijg hadden we de biels op
ons vervoermiddel, maar net toen we met de
buit huiswaarts wilden gaan, kwam er een
agent aanﬁetsen die zei: “Zo bielzen pikken?”
“Nee”, zei één van ons, “die lag hier langs de
slootkant.” Het gereedschap mochten we in de
singel gooien van de agent en de biels moesten
we afgeven bij een boer op de Achterweg.
Later hoorden we dat de agent ’s middags van
de boer een kan met melk had gekregen. Al
met al hadden wij geen brandstof om de suikerbieten te koken, die mijn vader ergens had
gehaald, terwijl we ons ’s middags al hadden
verheugd op een lekker bordje suikerbiet, maar
mijn moeder had nog enkele
koeken van de vorige dag, ook
van suikerbieten gebakken, dus
dat was toch nog lekker smullen!
Het was een droevige tijd, maar
wij hebben het gelukkig
overleefd.
Aad Groeneweg
groen123@12move.nl

Ik ben een halfjaar
voor het uitbreken van
de oorlog geboren op
de Oostzeedijk, schuin
tegenover de oude
marinierskazerne. Mijn
moeder is 14 mei 1940
met mij op de arm
gevlucht uit het brandende huis. Een marinier heeft haar door de
branden geloodst.

- Bill Wilbers woonde schuin tegen over

Na veel omzwervingen kwamen we op de
Schiedamseweg. Intussen was mijn vader ziek
geworden en opgenomen in een sanatorium.
In maart 1943 waren we weer aan de beurt. Ik
herinner mij de naar binnen klappende vensters
er
in de keuken. Ik moest op straat uit een emm
as.
kopjes water gieten over een geredde matr
ik
De rook was verschrikkelijk. Mijn ogen heb
vond
rood gewreven van de pijn. Na enige tijd
mijn moeder een souterrain in de Schiebroekse
n,
laan. We kregen daar bijzonder aardige bure
r
de familie Van der Hammen. Mijn oudere broe
ds
en zussen gingen daar vaak stiekem ’s avon
naar toe in spertijd. Mijn moeder heeft bij de
razzia in november 1944 mijn oudere broer
lthuis kunnen houden door de soldaten te verte
jke
len over zijn verschrikkelijk besmetteli
tbc.
Niet aardig
Eindelijk kwam de bevrijding. Dat betekende ETEN! Dat kwam in vierkante groene
blikken. Nog jaren na de oorlog zeiden we-

de verwoeste Marinierskazerne -

tot elkaar als we lekker gegeten hadden: “Dat
hebben we binnen voordat de bommen vallen.”
Ik ging na de bevrijding naar de bewaarschool
ik
in de Koningsveldenstraat en daar ontmoette
lden
spee
en
Sam
da.
Mag
mijn achterbuurmeisje
wij bij het tentenkamp van de Canadezen in de
Bergselaan en aan het Lisplein. We pikten een
pukkeltje, maar werden gesnapt. De soldaten
pakten het ons af. Ik vond de Canadezen helemaal niet aardig.
r
Na de oorlog hadden we niks meer. Mijn vade
zaten
We
.
leden
over
g
is kort na de bevrijdin
ﬁnancieel aan de grond, maar gelukkig kon
n
mijn moeder met hard werken nog wat cente
verdienen.
Ondanks alles heb ik een gelukkige en ﬁjne
jeugd gehad. Ik woon al jaren niet meer in
Rotterdam, maar Rotterdam blijft “MIJN” stad,
waar ik graag zo nu en dan doorheen zwerf.
Bill C. Wilbers

- Het stationsgebouw aan de Kleiweg -

Herman Romer bundelt fictie en feiten in oorlogsroman

Stad van verloren dromen
‘Het bleef een krankzinnige dag in Rotterdam. Zoals
elke werkdag had Jacqueline ’s morgens haar plaats op
kantoor ingenomen. Het bedrijf waar ze als typiste aangenomen was, moest wegens ruimtegebrek inwonen op een
etage boven Gerzon.
Dit modemagazijn, waar zelfs met
kledingbonnen weinig meer te koop
was, stond na de verwoesting van het
stadshart nog eenzaam omhoog aan
de Zeevischmarkt. Het lag nabij het
begin van de weggevaagde Schiedamsedijk, als vermaakkwartier
ooit wereldvermaard en destijds een
smeltkroes van zeelieden en musici,
zware jongens en lichte meisjes. Nu
huisde in het vroegere uitgaansgebied
overwegend stilte.
Toen rond het middaguur het gerucht
de ronde deed, dat de Engelse troepen
bij Zwijndrecht de rivier overgetrok-

ken waren, stroomde het kantoor met
zijn personeel leeg. Opgewonden
haastten velen zich in de richting
van de Willemsbrug om de bevrijders te verwelkomen. Ze kwamen
niet ver, halverwege werden ze door
nerveuze Nederlandse politiemannen
teruggestuurd. Met het oog op de
onverwachte gebeurtenissen, besloot
Jacqueline niet meer het kantoor op te
zoeken. Ze wilde met haar huisgenoten de spannende situatie onder
pogen zien. Maar haar vader was bij
haar thuiskomst nog niet terug van
zijn tocht door de stad.’

Bovenstaand citaat is uit de oorlogsroman ‘Stad van verloren dromen’
van stadshistoricus Herman Romer.
Zijn bijzonder lezenswaardige
historische oorlogsroman biedt een
mengeling van feiten en ﬁctie en
roept de gruweltijd op van de zwaarst
getroffen stad van Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Herman Romer (1931) maakte als
kind van negen het Duitse bombardement en de verschrikking van de
bezettingsjaren daarna aan den lijve
mee. Hij beschrijft hoe de Rotterdammers na het Duitse bombardement
op 14 mei 1940 op de binnenstad van
Rotterdam voor ingrijpende situaties
kwamen te staan in een volstrekt
andere samenleving van dwangarbeiders, verzetsstrijders, joden, onderduikers, NSB’ers en moffenhoeren.

Gaandeweg poogden de mensen de
steeds helder wordende barbarij het
hoofd te bieden en de terreur te overleven. Met maar één doel voor ogen:
ongeschonden de bevrijding van
het land beleven. ‘Stad van verloren
dromen’ weerspiegelt de tragiek van
het leven in oorlogstijd.
Herman Romer is auteur van vele
tientallen ﬁctie en non-ﬁctie boeken
die vrijwel allemaal een Rotterdamse insteek hebben. De voormalig
copywriter en publiciteitschef van
een grote Nederlandse multinational
staat bekend als stadshistoricus van
de stad. In 1971 ontving hij de Anna
Blamanprijs en in 2004 de Laurenspenning. De presentatie van zijn boek
vindt plaats op zondag 9 mei om
15.00 uur in het Historisch Museum
Rotterdam aan de Korte Hoogstraat.

Op vrijdag 14 mei signeert Herman
Romer vanaf 17.00 uur zijn jongste
pennenvrucht bij boekhandel Snoek
aan de Meent 126. ‘Stad van verloren
dromen’ is een uitgave van Free
Musketiers, telt 248 pagina’s en kost
18,95 euro. Zie ook www.hermanromer.nl

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

Dinsdag 4 mei 2010

pagina 19

OORLOGSVERHALEN

De jeugd van toen……

Gedenksteen
Op de Oudedijk in Rotterdam Kralingen zit aan de woning
op nummer 167 een gedenksteen die herinnert aan de oorlog 40-45. Wat aan dit gedenkteken in het bijzonder intrigeert, is de dierenkop lijkend op een vos.
Waarom is de steen op deze plek aangebracht en wat is het verhaal achter
deze kop? Waarom is hij aan deze
gedenksteen toegevoegd? Heeft het te
maken met de toenmalige bewoners
van dat huis? Klopt het dat er destijds
een familie Van Es woonde? Heeft het
te maken gehad met een verzetsgroep.
Ook zouden hier enige tijd Engelse
soldaten ingekwartierd zijn geweest.
Bij een bezoek aan het Oorlogs- en
Verzetsmuseum (nog in Katendrecht,
dus al even geleden) hebben we hier

ook al eens naar gevraagd en daar kon
men ons toen geen antwoord verschaffen. We hebben er wat foto’s van
gemaakt zodat u kunt zien wat er op de
steen staat. Nu hopen we dat er onder
de lezers van De Oud-Rotterdammer
iemand is die hier meer van weet, of
wellicht kan aangeven waar we meer
informatie zouden kunnen vinden.
Kees en Henny van Loopik
Oud Beijerland

voor de RotterdamTijdens de oorlogsjaren was het
de eerste plaats
se jeugd niet veilig op straat. In
assen voor de
moest je altijd beducht zijn en opp
pers en jagers
Britse en Amerikaanse bommenwer
die regelmatig over de stad vlogen.
Aanvankelijk gebeurde dat alleen
’s nachts, maar later werd er ook
bij daglicht gevlogen. De meeste
kinderen hielden de portieken
in de gaten waarin ze gauw weg
zouden kunnen duiken als het
afweergeschut begon te bulderen
en de granaatscherven overal uit
de lucht vielen.
Maar er dreigde voor de jeugd
nog een ander gevaar: In navolging van de oorlogvoerende
landen barstte in veel Rotterdamse wijken eveneens het geweld
los in de vorm van grote legers
jongeren die elkaar met alle
mogelijke middelen bestreden.
De bendes, die zo’n twintig of
dertig jongens in de leeftijd van

zo’n tien tot 15 jaar, bevatten,
trokken elkaars wijk in en o wee
de knaap die zich niet gauw uit
de voeten kon maken: hij kreeg
een ongenadig pak ransel. Fietskettingen, knuppels, takken van
bomen, houten zwaarden en dito
dolken werden daarbij gebruikt
en de jongens liepen voorop,
dat was de stoottroep. Meisjes
waren ook van de partij, die
liepen achteraan en hadden een
wit kapje op of een armband om
met een rood kruis: zij moesten
de gewonden verzorgen, allemaal
net echt. Ik heb nooit gemerkt dat
de politie daartegen optrad, maar
ik heb me wel een paar keer uit
de naad gelopen! Kwamen twee
groepen elkaar tegen dan werd

er behoorlijk gestompt, geschopt
en geslagen en was het een herrie
dat horen en zien je verging,
maar gelukkig duurde zo’n gevecht nooit lang, een van de twee
groepen koos dan al gauw het
hazenpad! En de winnende groep
deed geen moeite de vluchtenden
te achterhalen.
Op Zuid wisten ze ook van wanten: daar waren ook ‘legers’ en
van een van die groepen was een
zekere Bas de leider. Het verhaal
deed de ronde dat als je in gevaar
was en je riep zo hard als je
kon:”Bassiooooo!” dan zouden
er van alle kanten helpers komen
om je te ontzetten. Volwassenen
konden ongestoord hun gang
gaan, die werden niet bedreigd!
Al met al een spannende tijd.
Jaap vd Kooij (1930)
jaapvanderkooij@chello.nl

Kamp Wezep november 1944
Toen ik 10 november 1944 als 17-jarige van huis werd
gehaald voor dwangarbeid in Duitsland, kwam ik via
Amsterdam-IJsselmeer-Zwolle-Wezep-Berlijn in Dresden,
waar ik later door de Russen werd bevrijd.
Tijdens het verblijf in Wezep wilden
enigen van ons ontsnappen, maar de
avond dat we (drie à vier personen)
wilden weggaan werd er geschoten.
Wij hebben de vlucht toen niet doorgezet. Vermoedelijk is er geschoten
op een groep die vóór ons wilde
vluchten, want na korte tijd kwamen

bewaking van gewapende militairen
aanlopen die terechtgesteld werden.
Wij moesten naar deze terechtstelling
kijken en een aantal van ons werd

er gewapende Duitse soldaten onze
kamer binnen en we moesten al onze
“waffen” (zakmessen) inleveren. De
volgende dag werden we uit onze barak naar buiten gejaagd naar een groot
veld dat zwaar bewaakt werd. Dit
bleek het executieterrein te zijn. Van
rechts kwamen drie mannen onder

verplicht de kuilen met de handen
dicht te gooien. Het gerucht ging
dat deze drie mannen uit Charlois
kwamen.
Bij een herdenking in de kazerne in
Wezep, november 2004, kregen we
een uittreksel uit de Uitgave van de
Oudheidkundige Vereniging “De
Broeklanden” uit april 1985 en juli
1988, waarin stond dat men na jarenlang zoeken de graven had gevonden
in de nabijheid van de kazerne. Verder
was er niets bekend.

Wie de doodgeschoten mannen waren
en waar zij begraven zijn, is mij nog
steeds onbekend. Navraag heeft niets
opgeleverd. Misschien dat het langs
deze weg alsnog duidelijker wordt.
Later bij het vertrek van de trein uit
Wezep naar Duitsland zijn er nog
twee mensen gedood: de vader doodgeschoten en de zoon doodgeknuppeld. (volgens De Oudheidkundige
Vereniging). Daarvan zijn de namen
bekend.

Brandgrens
Rotterdam 1930 - 2010
Op 14 mei 1940 werd het hart van Rotterdam vernietigd.
De twaalf kilometer lange brandgrens omsluit het verwoeste gebied. Zeventig jaar later is deze grens in de
stad fysiek gemarkeerd. Het eerste exemplaar van het
boek wordt 14 mei 2010 door historicus Paul van de Laar
aangeboden aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.
Dit boek gaat niet over de oorlog en
het bombardement, maar brengt de
lezer terug naar een stad die niet meer
bestaat. Hij wandelt in gedachten
langs de brandgrens en is ooggetuige
van het Rotterdam in de jaren dertig.
De lezer ervaart de spanning van
een stad die op de drempel staat van
een nieuwe tijd en wil moderniseren, maar die tegelijkertijd door een
- Diergaarde Blijdorp -

samenvatten als: één lijn – twee steden, de stad uit het interbellum en de
moderne stad die na 1945 is ontstaan.
Titel :

- Witte de Withstraat -

hevige crisis wordt geplaagd.
Binnen de brandgrens verrees de
nieuwe stad, die een groot contrast

vormt met het Rotterdam van de jaren
dertig. Brandgrens Rotterdam 1930
/ 2010 laat zich daarom het beste

Brandgrens Rotterdam
1930 |2010
Redactie: Atelier Brandgrens: o.l.v.
Paul van de Laar en
Koos Hage
ISBN: 978 90 6868 538 1
Prijs:
€ 39,90
Uitvoering:Gebonden / 25 x 29 cm /
320 pagina’s met 500
illustraties in kleur
Uitgever: Uitgeverij THOTH,
Bussum

pagina 20

Dinsdag 4 mei 2010

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

Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

Mooie schepen
en banen
van Hans Roodenburg
en
Cees de Keijzer

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

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer

Geen € 17,50, maar slechts

Speciale
Vriendenactie

Euromast
50 jaar

€ 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.

Vrienden van De OudRotterdammer betalen slechts

Vrijdag 14 mei, precies 70 jaar na die verschrikkelijke dag in 1940, verschijnt Brandgrens Rotterdam 1930-2010, een prachtig
boek van de hand van Paul van de Laar en
Koos Hage.

€ 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.

Email:

De auteurs nemen de
lezer mee langs de
twaalf kilometer lange
brandgrens en tonen
het Rotterdam van
zowel voor als na het
bombardement.
Uitgeverij Thoth heeft
speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer een aantal exemplaren van dit prachtige boek
beschikbaar gesteld. Deze exemplaren worden
verloot onder de Vrienden, die zo dus gratis in
bezit kunnen komen van het boek Brandgrens
Rotterdam, 1930-2010, ter waarde van € 39,90.

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

Bent u nog geen Vriend? Meld u dan vóór
14 mei aan en maak ook kans op zo’n schitterend
gratis exemplaar!

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:
Straat:

Naam en voorletters:

Postcode en plaats:

Straat:

Tel:

Postcode en plaats:

Email:

Tel:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website
www.deoudrotterdammer.nl
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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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- De Lange Hilleweg in
Bloemhof met links de Violierstraat en tussen de ﬁetsers en
de bakkerskar in de zonnemarkies
van schoenenmagazijn J. van Beek op
de hoek van de Ridderspoorstraat. Foto
uitgeverij Arnoud Voet/Jan Roovers -

Bevrijdingsconcert
Ridderkerk
Op 5 mei is het 65 jaar geleden dat Nederland werd
bevrijd. Het zal dit jaar voor
het laatst zijn dat de bevrijding uitbundig wordt
gevierd. Daarom organiseert
de Stichting Bijzondere
Concerten een bevrijdingsconcert op 8 mei in sporthal
de Fakkel.
Het wordt een vrolijk concert met
de muzikanten van de Harmonie
Slikkerveer tot amusementsorkest
The Liberty Orchestra. De zangeressen Esther Rook en Marlou Vriens
nemen het vocale gedeelte voor hun
rekening.
Wie kent ze niet, de melodieën van
de Ramblers: Wie is Loesje, Schatteboutje en de Farewell Blues. En de
hit van het Amsterdamse duo Johnnie en Jones, Meneer Dinges Weet
niet wat Swing Is.
Vanwege hun joodse afkomst
mochten Johnny en Jones tijdens de
Duitse bezetting alleen voor joods
publiek optreden. Uiteindelijk zijn
ze via kamp Westerbork in BergenBelsen terecht gekomen waar ze in
1945 van uitputting zijn gestorven.
Ook Vera Lynn komt aan de beurt en
de muziek van Soldaat van Oranje,
Glenn Miller en het onvergetelijke
Lili Marleen.
Niet alleen de vrolijke muziek uit
de oorlogsjaren is onderdeel van de
avond. Tussen de nummers door zijn
radioberichten van Radio Oranje
te horen en worden fragmenten uit
oorlogsdagboeken voorgelezen.
De radioberichten accentueren de
ernst van de oorlog en de dagboekfragmenten geven een beeld van
de offers die mensen brachten om
bijvoorbeeld de hongerwinter door
te komen.
Kortom een avond om nooit te
vergeten en een ode aan al die
componisten en tekstdichters die
in die donkere jaren voor een paar
lichtpuntjes zorgden. Een herdenking
ook aan alle slachtoffers waarvan er
velen hun verhaal op papier hebben
gezet.
Toegang € 12,50
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten kunnen besteld worden via
http://www.bijzondereconcerten.nl
Telefonisch bestellen kan ook via
0180-769015 of 06-15897906.

Ophalen van
oude kranten voor ‘de missie’ gaf
alleen maar verdriet en frustratie
Mijn hele leven heb ik al iets met kranten. Ook als kind toen ik huis-aan-huis oude
kranten ophaalde voor ‘de missie’. Wat dat betekende, besefte ik niet echt. Het had iets
te maken met het ‘bekeren van heidense inboorlingen’ door zusters en missionarissen
in de wildernis van Afrika. Zo ongeveer werd het schemerig voorgehouden als de kapelaan op mijn St.-Franciscusschool in de Christiaan de Wetstraat kwam vertellen over
het geloof.
De priester spoorde ons aan tot
het ophalen van oud papier en het
inzamelen van zilverpapier. Aan
zilverpapier kwam ik gemakkelijk.
Dat zat immers als capsule op een
melkﬂes. Veel mensen drukten
de capsule in en lieten het restant
zitten. Wijther Barendregt had voor
melkfabriek De Combinatie uit
Maasdam een afhaalremise voor
melkboeren in de Bothastraat. Dus
vereerde ik zijn pakhuis af en toe
met een bezoekje om de doppen
van de lege ﬂessen te pulken.
Voor elke tien kilo oud papier die
je op school inleverde kreeg je een
bonnetje met een letter. Wie vijftig
bonnen had met dezelfde letter,
mocht naar een ﬁlm over Afrika
op de zolder van de St.-Louis
broederschool aan de Putselaan. Ik
had ingezet op de letter ‘W’ en zo
ontstond op school een levendige
ruilhandel in de letterbonnetjes.
Bijna dagelijks trok ik na school
langs de deuren met de vraag of er
nog oude kranten of tijdschriften
voor de missie waren. Soms voor
niets, want andere kinderen deden
dat ook. Als er net eentje aan de
deur was geweest, kreeg je een

- De oostzijde van de Hillevliet in Hillesluis met een groep onbekende kinderen.
Wie zichzelf herkent mag het laten weten. Links op de hoek van Lange Hilleweg en
Hillevliet westzijde de dames- en kinderconfectiewinkel van G.M. de Jong.
Foto collectie Rein Wolters -

scheldkanonnade over je heen als
‘donder op met je missie’.
De noordkant van de Lange Hilleweg was mijn geliefde ophaalstraat. Ik begon met aanbellen op
nummer 5 op de hoek Hillevliet
101 bij de winkel in dames- en
kinderconfectie van G.M. de Jong.
Ik had een zeepkist getimmerd op
een afgedankt onderstel van een
kinderwagen. Na een uur ophalen
was die afgeladen, meestal ter

- De hekken van ook de singel van de Randweg (op de achtergrond de Maranathakerk
aan de Hillevliet) werden opgezet als schaatsen mogelijk was. Op andere tijden was
het verboden terrein. Foto collectie Rein Wolters -

hoogte van de tramhalte van lijn
9 bij de Violierstraat. Van de losse
kranten maakte ik handzame pakketjes, die de volgende morgen op
school moeiteloos aan de weeghaak
konden van meester Vergouwe.
Het vervoer naar school met de
zeepkist was altijd een heel gedoe.
Mijn kar moest ik eerst naar huis
brengen, waar die voor de deur kon
staan, wat bij school niet mocht.
Door teleurstelling en frustratie
ben ik gestopt met het ophalen
van kranten en het verzamelen
van letterbonnetjes. Op de dag van
inleveren voor het ﬁlmkaartje had
ik 47 bonnetjes met een ‘W’ en
meer dan honderd met een andere
letter. Wat ik ook probeerde, de
ontbrekende drie W’s, kreeg ik niet
geruild. Dus ging de ﬁlm, ondanks
mijn gesoebat, aan mijn neus
voorbij. Daar was ik verschrikkelijk
verdrietig van en héél boos op Onze
Lieve Heer, omdat hij me dat leed
had berokkend. Daar op zijn troon
in de hemel moest hij toch hebben
gezien hoe hard ik had gesjouwd en
gewerkt voor zijn missie? Voor mij
was de lol er af, te meer doordat
ook nog eens mijn trouwe zeepkist

was gejat.
Ik vond de Lange Hilleweg in
mijn jonge jaren een mooie singel,
net als de Hillevliet en de singel
van de Randweg. Daar zwommen
eenden en zwanen en uit het water
spoten tot de verbeelding sprekende
fonteinen. De singels waren afgezet
met hekken van ongeveer één meter hoog. Op de Randweg reed aan
weerskanten van het water tramlijn
3 met aanhanger en op de Lange
Hilleweg de vierasser van lijn 9.
Het had wel iets, die zoevende
trams tussen het groen. Ik bewaar
er een mooi beeld van.
Op de Lange Hilleweg 83b
(hoek Ridderspoorstraat) was het
schoenenmagazijn van J. van Beek.
Hun zoon Frans was klasgenoot
en ook lid van de padvindersgroep
St.-Franciscus met het honk op de
zolder van de St.-Louisschool. Van
Frans heb ik nimmer meer iets gehoord of gezien. Onlangs wel van
dochter Heidi van kastelein van G.
Broeders van café De Pijp van de
Lange Hilleweg 57. Sinds een jaar
of vijf is ze eigenares van eetcafé
Pier 30 aan de Wilhelminakade,
waar ik onlangs uitgenodigd was
voor de 65ste verjaardag van vriend
Peter den Haan. Het etablissement
van de ouders van Heidi op de
hoek met de 2e Pioenstraat had een
prachtig gevelpaneel met een aansprekend Bourgondisch tafereel.
‘Met de afbraak van het pand is het
verdwenen,’ vertelde ze.
Ze bracht in herinnering dat ik
over de zaak van haar ouders had
geschreven in Het Vrije Volk. Dat
weet ik me werkelijk niet meer te
herinneren. Tijdens mijn journalistieke loopbaan van meer dan
veertig jaar heb ik over bijna alle
cafés in Rotterdam geschreven. Het
gesprekje met haar bracht echter
andere herinneringen boven zoals
die aan de Hillevliet, Randweg en
Lange Hilleweg. Waar een verjaardagsparty al niet goed voor is.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
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Welkom!

VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

De particuliere woonzorgorganisatie
Domus Magnus biedt ouderen de mogelijkheid om in een luxe woonomgeving

(industrieterrein Wilgendonk)

persoonlijke zorg en dienstverlening te
ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

www.decovloer.nl

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

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

WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

domus magnus

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

de luxe van ouder worden

Behangers en Schilders aanwezig.

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

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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De R is alweer
uit de maand
Ik herinner me uit mijn jeugd, dat een kwartier vijftien lange minuten duurde. (“Mama,
wanneer gaan we nu weg?” ”Over een kwartiertje!” En dan zat ik nog uuuuren te
wachten). Vakanties waren altijd maanden weg en de periode tussen Sint Nicolaas en
Kerstmis duurde naar mijn gevoel enkele lichtjaren. En nu?
Voor mij lag verleden week de stad nog onder een prachtig wit sneeuwdek. De knallen
van het Oudejaarsavondvuurwerk klinken nog in mijn oren en de rook van de kerstboombranden streelt mijn reukorgaan. Een kwartier is niets meer; ik reken nu in uren
of zelfs dagen. De afspraak, die ik zes weken geleden met mijn specialist maakte
(Ik: “Dan pas. Kan het niet eerder?”) is morgen al. Je hebt bijna geen tijd een schone
onderbroek aan te trekken. Het leven is nu haast…haast…haast. En wat worden we er
wijzer van? Naar mijn mening helemaal niets.
Wel valt mij op dat, buiten de snelheid waarmee dagen van datum
veranderen, ook de benadering van
mensen naar elkaar toe met de dag
verslechtert. Rotterdam dreigt in
twee verschillende bevolkingsgroepen uit elkaar te vallen: de Nederlander en de nieuwe Nederlander. Bij de
nieuwe Nederlanders wordt vaak nog
een aparte groep naar voren gehaald
en de boosdoener is vastgesteld.
Met wat levenservaring achter de
rug, durf ik met zekerheid te stellen
dat in iedere mand appels wel enkele
slechte exemplaren zitten. Ook in
de jaren vijftig, zestig en zeventig
hadden we huizen van bewaring.
En deze gebouwen werden toen ook
niet als kindercrêche gebruikt. Maar
buiten deze strafinstellingen hadden
we nog iets, dat als sociale controle
te boek stond. En de ‘opdonder’, die
je bij een wandaad op straat van de
buurman kreeg, werd door gestrafte
en zijn ouders als normaal ervaren.
Vaak kwam de hand van een vader
daar nog eens dunnetjes overheen.
Een politieagent was de baas op
straat. Rustig straat in – straat uit
lopend of fietsend, had jong en oud
respect voor hem. En die agent
was altijd alleen, zonder porto- of
mobilofoons.

Herkent u iemand op deze foto?

Maar nu? Verleden week werd een
vrouwelijke RET-buschauffeur door
een aantal meisjes/jonge vrouwen
geslagen, bespuwd en vernederd. En
wat deden de overige buspassagiers?
Juist, zeer weinig tot niets! Want is
het niet zo, dat je dan voor je het
weet, zelf een mes in de rug hebt?
En wanneer je die angst niet hebt
of overwonnen, komt om de hoek
kijken dat je door de politie gearresteerd kan worden voor het gebruik
van ‘buitenproportioneel geweld’.
En binnen onze rechtsstaat zijn dan
altijd advocaten te vinden, die ‘de
aanvallers’ weten vrij te pleiten en
‘de beschermers’ achter de tralies
krijgen.

de enige ‘echte’ Nederlanders in de
zaak. Maar wat wil je, in hartje Oude
Noorden? Toch was opmerkelijk, hoe
Rotterdams het er toeging. Er werd
in goed en verstaanbaar Nederlands
met elkaar gesproken, kinderen
stonden duidelijk onder controle van
moeders of oudere zussen. Meisjes/
vrouwen met of zonder hoofddoekjes
waren in een verhouding van 40/60%
te zien. En sommige hoofddoekjes
vielen door stijl, modekleur en dracht
absoluut niet in de categorie die een
politicus aan deze hoofdbedekking
geeft. Ik ben een type, dat graag
tegen iedereen iets zegt. Zowel de
cassière bij Lidl of Albert Heijn,
maar ook de loketambtenaar bij de
Deelgemeente vergeten niet snel, dat
ik langs ben geweest. Het simpele
‘goeden middag’ resulteert veelal
in een kwinkslag. Zo ook gisteren
bij het verlaten van McDonalds.
Juist vóór ik door de buitendeur
ging, stormde een 4-5 jarige naar
binnen. Zijn moeder, die achter
hem liep, verontschuldigde zich in
alle toonaarden. Klanten sprongen
omhoog om mij niet te laten vallen.
Mijn, zeer flauwe opmerking, dat een
gevallen man nooit zo erg is als een
gevallen vrouw, lokte een lachbui
op. Toen ik richting Benthuizerstraat
liep, meende ik ze nog te horen
lachen.

Maar het kan ook heel anders: gisteren zat ik bij McDonalds in de Zwart
Janstraat voor een kop koffie. Mijn
steun en toeverlaat en ik waren bijna

Back into the future
Er zijn van die zeldzame momenten,
dat beelden van toen associaties
met het heden oproepen. Een soort

‘In het verleden ligt de toekomst’.
Ik kwam in het boek ‘Rotterdam na
Duistere Jaren’ van auteur Herman
Romer zo’n toekomst voorspellende
foto tegen. Het is een foto van een
16-17 jarig meisje komende van of
gaande naar school. Zij draagt haar
dubbele schooltas binnenstebuiten
over haar rechterarm. Met haar
linkerhand houdt ze haar mobieltje
tegen het rechteroor. Of toch niet?
De foto is uit 1947 en genomen bij
de tramhalte Vischmarkt. Nu heet het
daar Blaak. Achter het meisje zie je
de Rotterdamse Bank in aanbouw;
bouwvakkers zijn druk bezig met
het sluizencomplex tussen Rotte en
Leuvehaven.
Snippers
Af en toe moet ik lezers ‘het woord’
geven, die gereageerd hebben op zaken die ik in De Oud-Rotterdammer
naar voren heb gebracht. Wim den
Hertog merkte naar aanleiding van
het inslapen van mijn kater Rambo
én het niet meer roken van mij op:
“Ik reageer op uw artikel over de
liefde voor dieren en de houding van
ex-rokers. Zelf had ik altijd Siamezen en een rode lieve Hollandse kater
en ik moet zeggen, dat de liefde die
je van een dier ondervindt eerlijker
is, dan van mensen. Ik, 91 jaren oud
en geboren Rotterdammer; behoor
tot een uitstervend ras.en heb bijna
dezelfde geschiedenis wat het roken
betreft.
De laatste twaalf jaar op lijn 1 Ho-

door Aad van der Struijs

ningerdijk- Aelbrechtsplein. Je reed
vanaf het beginpunt naar de Hoflaanhalte. Vaak kwam er een passagier
van de Beneden Oostzeedijk via
de trap naar boven rennen. Ik lette
daarop en wachtte dan even. Als zo’n
passagier een man was, kwam hij
dikwijls naar voren en deponeerde
een of twee sigaretten in het optisch
seinkastje. Op het eindpunt was het
dan, samen met mijn conducteur,
paffen geblazen. Voor passagiers was
het in de motorwagens niet toegestaan te roken, wel in de aanhangrijtuigen. Zo ook in de bijwagens van
lijn10, een bootwerkerstram. Dat
konden de trampoetsers, zo werden
de schoonmakers genoemd, wel merken als zij hun werk hadden gedaan.
Zomers liep de bruine drab langs
hun armen; de wagens stonken als de
pest. 35 Jaar was ik, toen ik het licht
zag en mij afvroeg waar ik mee bezig
was. Constant je longen vol te zuigen
met rook, terwijl we, wonend in een
industriegebied, het al zo voor onze
kiezen krijgen. Kroeglopers hebben
het over een bruin café. Onze RETdienstlokalen stonken, waar we soms
met zo’n tien man reserve zaten
(kostte klauwen met geld) en waren
ook niet meer hemelsblauw. Ik vroeg
wel eens aan een collega, welke shag
hij rookte. Als hij dan zei, de zware
van de weduwe (van Nelle) dan zei
ik: “Weet je dan ook waardoor zij
weduwe geworden is, omdat die vent
zijn eigen shag rookte.”
Ik denk dat velen de herinneringen
van Wim den Hertog delen.
In het Spionnetje heb ik ook geschreven over mijn tochtje langs de
molens in Kinderdijk. Dit tochtje
eindigde in Oud-Lekkerland, want
dáár moest ik zijn. Nu ontving ik
reacties, dat de molens niet in Oud-,
maar in Nieuw-Lekkerland staan.
Dit zal ik nooit ontkennen, want we
hebben het over de gemeente NieuwLekkerland. Maar voor mij hebben
de molens altijd gestaan, staan ze
nog steeds en zullen blijven staan in
Kinderdijk! En dat Kinderdijk deel
uitmaakt van de gemeente NieuwLekkerland, zal me worst zijn! Puh!

Zomaar een briefje kreeg ik van
Aad Rijfkogel: “Ook ik ga eens iets
aan u schrijven. Geboren zoals u in
Delfshaven. Als groot zangliefhebber
heb ik een koortje (“Havenkoor Het
Rotterdams Tuig) van jonge opa’s;
deze maken muziek en zingen over
Rotterdam. Nu zou ik graag iets over
onze oudste Opa Willem Taffijn, 77
jaar en accordeonist willen schrijven,
deze man is geboren in de Lijnbaanstraat. Dat is niet de Lijnbaan.
Bij optredens van ons, komt altijd
het lied ‘Ik ben in de Lijnbaanstraat
geboren’ te voorschijn. Wij vragen
ons publiek dan of er iemand is, die
daar of in de omgeving ook geboren
is. Dat komt nooit voor, maar misschien reageren er lezers van dit
Spionnetje op dit verdwenen wijkje
in Oud-Rotterdam.

Vanaf de Kruiskade kijken we de Lijnbaanstraat in

Nog even op de valreep: Er zijn
meer hondjes die Fikkie heten. Met
andere woorden: de Aad van der
Struijs in het AD van woensdag
28 april j.l. ben ik niet! Mijn geld
bewaar ik in een oude sok onder
mijn kussen.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TANTE POST

56841 Traben-Trarbach [ Moezel ]
Maak kennis en geniet van de adembenemende natuur en de interessante cultuur
van de Eifel-Moezel en Hunsrück vanuit het
centraal gelegen Haus am Kurpark

6 – daags luxe verwenarrangement
bij aankomst fruitmandje en sekt op de kamer,
5 x logies/ontbijt, 4 x 3-gangen diner incl. karafje wijn pp.,
1 x teppan-yaki of BBQ-avond incl. karafje wijn pp.,
5 x kofecomplet na,
1 x bootreis naar Bernkastel vv.,
1 x kofe met gebak in een duitse Konditorei,
1 x stadstour door de prachtige stad Cochem,
1 x wijnproeverij incl. “wijncerticaat”.
Bij een bezetting van 2p.
op een 2p. kamer
o

€ 339,Informeer naar meer aantrekkelijke arrangementen:

Tafeltenniscentrum

Bij het doorspitten van De Oud-Rotterdammer via internet (ik woon in Frankrijk) las ik bij Tante Post uw ingezonden artikel. Ik heb echter wat verbeteringen op uw, voor mij herkenbare en leuk geschreven artikeltje. Als
zoon van de heer Kusters (ik ben geboren in 1943) kwam ik uiteraard ook op de Oude en Nieuwe Binnenweg.
Ik heb jaren een school- en tafeltennismaat uit de Mauritsstraat gehad, Fred Tiggeloven.
De voornaam van mijn vader was niet Hans, maar Guus en het was niet Pucks Taria, maar Puck’s Cafetaria.
Ik weet niet of jullie mijn vader jullie heeft bedankt voor jullie uitsmijtersactiviteiten, we waren echter zeer blij
als de entree (lang portiek, draaideur en trap) weer vrij waren voor de reguliere gasten. Mijn vader kon wat tafeltennissen, maar is nooit verder gekomen
dan de toenmalige derde klasse, ondanks
die bril van sterkte dertien. Ik hoop dat u
mij deze verbeteringen niet kwalijk neemt,
misschien zegt u wel: “Kelere, dat is waar
ook!” Voor de aardigheid heb ik voor u als
bijlage een foto van mijn ouders achter de
oude bar.

tel. 0049 6541 819820

Guus Kusters (junior)
august.kusters@orange.fr

of www.moezelmosel.nl

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

BANKSTELLEN

LEDIKANTEN

WANDKASTEN

LINNENKASTEN

DRESSOIRS

LATTENBODEMS

EETHOEKEN

MATRASSEN

NU: VOORJAARS OPRUIMING !!!
Diverse Woonkamerprogramma’s

Relax fauteuils
Stof/leer vanaf

SALONTAFELS
FAUTEUILS

KLEINMEUBELEN

E. 398,-

Let op! VETTE kortingen op:
Complete Slaapkamers
(Toonkamermodellen)

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

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

DE REIGERS
IJsselmonde - Rotterdam

VERBREE MEUBELEN

3500m2

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

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

nU in VErKoop
•
•
•
•
•
•

Levensloopbestendige 2-, 3- en 4-kamerappartementen in 10 typen
Lichte woonkamer, open keuken en ruime badkamer
Weids, vrij uitzicht vanaf uw balkon of terras
Uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer
Voorzieningen en winkels in de directe omgeving (Keizerswaard)
Servicediensten als restaurant, kapsalon, zorgteam en fysiotherapie
van Stichting Humanitas
• Koopprijzen van e 173.000,- v.o.n. tot e 299.500,- v.o.n.

w ww.wonenindereigers.nl
Een ontwikkeling van:

Verkoopinformatie:

0180 - 628 683
010 - 424 88 88

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

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

Servicediensten:

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

Persoonlijke uitvaartzorg

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

Onder de douche
bij de waterstoker
Ja, die Pieter de Raadstraat. Daar woonde Piet (van?) Aars(s)e, zoon van de drukker. Piet
was een vriend van mijn neef Cock van der Wolf, de zoon van mijn tante Bep en oom
Koos, die in hun ijssalon op een hoek van de Pieter de Raad- en Jacob Loisstraat stonden.
Met dat een-kwart-draaitrapje naar de twee meter hoger gelegen woon-/voorkamer. In het
souterrain bevond zich de met ammoniak gevulde vriesmachine voor de ijslolly’s, die het,
tot groot verdriet en ergernis van oom Koos, vaak liet afweten. Cock liet zich later Cor
noemen. Waarschijnlijk wegens de taalkundige verbinding met het Engels ….. . Dat heb
ik hem echter nooit gevraagd. Wel heb ik hem geattendeerd op de DOR-artikelen over
de Havenvakschool, in 2009, waarna hij snel op zoek gegaan is naar een afhaalpunt van
DOR in zijn woonomgeving.
Op de andere hoek, aan de overkant van de Jacob Loisstraat, woonde een andere vriend
van Cor: Jan Degenkamp, die op zeker ogenblik over een wrakkige “waai-recorder”
beschikte. Later, met meer kennis van het Engels, bleek die wire-recorder te heten, een
audio-opneem-/weergeefapparaat, niet met een geluidsband, -tape, maar met een dunne
stalen snaar als audio-opslagmedium. Het weergegeven geluid was van erbarmelijke
kwaliteit herinner ik mij. Oom Koos stond in Palace op het podium als voorzitter van
buurtvereniging De Provenier, als een heel voornaam heer met een smoking aan en dasstrikje voor. Hij speelde ook rollen in verenigingstoneelopvoeringen. Eenmaal beeldde
hij een afgrijselijk heerschap uit, dat met een (klapper)pistool een schot loste. Is mij altijd
bijgebleven, want daarbij snelde hij over de bühne.
Sigarenwinkelier Bijl, op de tegenover liggende hoek, mocht zich verheugen in een heel
knappe, elegante en charmante echtgenote. Dat konden mijn jong-teenagerogen heel wel
vaststellen. Ik vermoed, dat menig tabakswarenkoper wel langer dan nodig, een praatje
met mevrouw Bijl gehouden zal hebben. De heer Bijl zag er eveneens altijd onberispelijk
uit. Op de vierde hoek, was naar ik mij herinner, een wasserij(?) gevestigd. De kerstboombranden: Neef Cor heeft met vuur en overgave aan genoemde gevechten om de
bomen deelgenomen.
J.J.A. (John) van Oers
jvanoers@upcmail.nl

Geachte redactie
Onderstaand versje heb ik geleerd aan
het eind van de oorlog op de Montessori
kleuterschool bij juffrouw Kappers op
de hoek van de Kleiweg en Hoofdlaan.
Waarschijnlijk is het versje groter en is
de tekst misschien niet helemaal juist.
Wellicht zijn er nog mensen die dit versje
herinneren en het kunnen aanvullen.
Op de wijs van: “Ik stond laatst voor een
Poppenkraam”.
Er kwam een dikke Tommie aan, zoem,
zoem, zoem
De piloot die zei zet open de kraan,
boem, boem, boem
De pakjes vielen naar benee
De melk die viel er naast in zee
Zo hielp die Engelsman mee, Zo hielp die
Engelsman mee
Op diezelfde kleuterschool zat ook Frits
Bril uit de Zonnebloemstraat. Plotseling
was Frits weg van school en uit de straat
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verdwenen. Ik ben heel benieuwd of de
familie Bril ondergedoken is geweest
of is weggevoerd. Leeft Frits nog of
is hij met zo veel anderen vermoord?
Voorjaar 2008 heeft de heer Fellinger iets
geschreven over de Zonnebloemstraat. Ik
heb hem geschreven of hij iets van Frits
Bril wist, doch ik heb nooit antwoord van
hem gekregen, vandaar dat ik het nog
eens op deze manier probeer. Misschien
zijn er nog lezers die iets weten over
Frits Bril.
Han van der Rijst
Ganzekant 15
2995 VC Heerjansdam.
078-6772606
j.vander.rijst@hetnet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Laatst las ik een verhaal over de
zomerkampen in kamphuis De Singel
in Oosterhout en het ongeluk met frater
Stevens. Daarin werd verteld dat er geld
is ingezameld voor een gedenksteen voor

deze frater. Veel later werkte ik in het
clubhuis dat de opvolger van De Twee
Zuiltjes was. In die tijd hoorde ik over de
gedenksteen en, na enig speurwerk, is die
steen teruggevonden in het gebouw waar
het clubhuis toen was gevestigd. Ik kan
de schrijfster van het verhaal melden dat
deze steen nog steeds in het gebouw is
op hetzelfde adres: Waterloostraat 182 in
Kralingen Oost (parallel aan de Avenue
Concordia).
De steen is ingemetseld in de muur naast
de receptie tegenover de ingang. Er zit
nog steeds een clubhuis (ook al heet dat
tegenwoordig niet meer zo) en een kinderopvang. Tot voor kort werd er gewerkt
onder de naam Knooppunt, maar na een
fusie met clubhuizen uit Crooswijk gebruikt men de naam “WeZijn´´ zo groot
als de wereld om jou heen’.
Ik hoop dat ik de persoon (en andere geïnteresseerden van die periode) hiermee
van dienst ben geweest.
Paul Dokter
Rotterdam
-------------------------------------------------Geachte redactie
Van 1935 tot 1941 heb ik, net als de heer
Klein, op de school in de Ketenstraat
gezeten, maar niet bij de heer De Haan,
maar bij de heer Van Loo, de hoofdonderwijzer van de benedenschool. Hij
woonde in de 2e Jerichostraat 9. Hij was
een strenge, maar prettige meester. Ik had
altijd moeilijkheden met hem over mijn
roepnaam. Mijn roepnaam was en is nog
steeds Wim, maar hij noemde mij altijd
Krijn, want dat was mijn eerste naam. Ik
luisterde niet naar hem als hij mij riep
en dan kreeg ik een draai om mijn oren,
maar tot het einde van mijn schooltijd
heb ik niet naar die naam geluisterd. Desondanks heb ik hem altijd een prettige leraar gevonden. Ik ben nu 80 jaar en heel
erg benieuwd of er nog oud klasgenoten
van mij willen reageren op dit stukje.
In mijn klas zaten o.a. Willy Tammerijn
,Wim Boelen en Jan de Lely.
K.W.S.Oelen
Schaduwrijk 18
3297 SC Puttershoek
078-6761212
-------------------------------------------------Dordtselaan
Mijn ouders kwamen in 1939 op de
Dordtselaan wonen. Mijn vader was bij
de politie (inderdaad). Mijn zus werd
in 1940 geboren en ik in 1943. We
woonden op 98. Boven de radiozaak
van Quispel. Daarnaast zat aan de ene
kant een hoedenwinkel en aan de andere
kant de speelgoedzaak van Violen. Mijn
ouders vertelden dat de heer Quispel
via een draadsysteem met de bovenliggende huizen een soort distributieradio
had aangelegd. ’s Avond, als het spertijd
was, mocht niemand meer naar buiten en
via die verbinding, hielden de bewoners
bonte avonden. De een las een verhaal
voor, de ander speelde piano en weer een
ander zong. Zo hebben ze menig avondje
doorgebracht met plezier, ondanks de
dreigende tijd. De mensen waren zo
flexibel dat ze er toch nog iets van wisten
te maken.
Later in de oorlog hebben de Duitsers het

huis van mijn ouders leeggehaald, want
mijn vader had jonge kerels gered uit
handen van die lui en als represaille werd
hun inboedel meegenomen. Mijn moeder,
zusje en ik zijn toen bij oma en opa gaan
logeren en mijn vader is ondergedoken.
Na de oorlog zijn we weer in het huis
op de Dordtselaan getrokken (mijn
moeder had de huur doorbetaald) met
tweedehands meubelen en gelukkig heeft
mijn vader het ook overleefd! Vooral het
verhaal van de bonte avonden vond ik zo
leuk ,vandaar dit stukje.
E.den Boer-de Leeuw
Pr.Beatrixstraat 9
3331 GP Zwijndrecht
078 6193210
-------------------------------------------------Geachte redactie
Mede dankzij jullie zijn er op de oprichtingsvergadering van de vereniging voor
oud-HVS-leerlingen vereniging zo’n 100
oud-leerlingen komen opdraven. Er waren leerlingen bij die elkaar al 40 tot 50
jaar niet meer gezien hadden. Ook waren
er oud-docenten, onder anderen de heren
Dekker en Maagdenberg. Zij werden
onder luid applaus benoemd tot ereleden
van de vereniging. Die geopend werd ook
door oud-vakantieman en oud-leerling
Frits Bom opende de vergadering. Frits
was samen met Ben Hofs en Bob van
Brenkelen initiatiefnemer voor de nieuwe
vereniging. Ook droeg Ben Hofs de
geldkist (van origineel waaibomenhout)
over aan de nieuwe penningmeester Jack
Hoornweg.
Ronald Bram
ronaldmbram@hetnet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Ik ben als `Rotterdams bleekneusje` in
1950 op advies van de schoolarts naar
het Hudighuis geweest (helaas ben ik
er besmet met geelzucht), maar ik heb
het er gezellig gehad. Goed, er was een
bepaalde discipline, maar daar schikte je
je gewoon in. Verder was het natuurlijk
lekker spelen en ravotten in het naastgelegen bos.
Nu over de Laagjes. De bestuurders van
de trams zwaaiden altijd naar een (jong?)
meisje dat dagelijks voor het raam lag.
‘TBC’, hoorde je dan fluisteren. Opeens
was ze weg. Genezen of overleden? Wie
weet daar meer over te vertellen?
J.F. de Jong
yanfik@hotmail.com
Rua Praca da Matriz 8
68448 000 Vila do Conde
Barcarena (Para)
Brasil
-------------------------------------------------Victory
Het ms. Zeeland van de KRL is volgens
mij gebouwd in 1946 door Sun Shipbuilding in Chester. Het is dus geen Victory-schip zoals de heer Lecker noemt.
Tijdens WO II werden in de USA aan de
lopende band vrachtschepen gebouwd,
omdat er tijdens de reis naar Europa veel
schepen verloren gingen door treffers van
Duitse U-Boote.
Er werden drie typen schepen gebouwd;
de Liberty, een vrachtschip van 10.500
tdw met de brug midscheeps en 1 tussen-

dek. De vaarsnelheid was circa 9,5 mijl.
Het schip werd hoofdzakelijk benut voor
het vervoer van bulkgoederen.
Het tweede type is de Victory, eveneens
10.500 tdw, brug midscheeps en twee
tussendekken, waardoor dit schip uitermate geschikt was voor het vervoer van
stukgoederen waaronder legervoertuigen.
Tenslotte ontwikkelde men het ype TT,
een tanker van 16.000 dwt. Na de oorlog
werden enige van deze tankers verkocht
aan NPPTM in Den Haag en aan Shelltankers in Rotterdam. De Nederlandse
staat kocht drie Victory’s en liet deze
verbouwen tot troepentransportschip
(naar vm. Oost-Indië) en passagiersschip voor het vervoer van emigranten
naar Canada en Australië. Da waren de
Groote Beer, Zuiderkruis en Waterman
Ik hoop hiermede enige aanvulling op het
overigens zeer interessante artikel van de
heer Lecker te hebben gegeven.
J. van der Vorm - Rhoon
------------------------------------------------St.Louis school Putselaan
Van 1935 tot 1940 heb ik het genoegen
gehad op deze school van de broeders
onderwijs te krijgen. Mijn laatste lesjaar
eindigde dramatisch toen mijn klasseleraar Broeder Lebunius en twee collegae
op 10 mei 1940 tijdens een vuurgevecht
tussen Nederlandse en Duitse troepen
werden gedood. Zijn naam en die van
medebroeders als Silverius en Pacificus
staan, tezamen met de uitstekende
opleiding die ik daar genoten heb, voor
eeuwig in mijn geheugen gegrift. Gezien
de vele positieve reacties die ik in De
Oud-Rotterdammer van 20 april over
dit onderwerp las, is het wellicht leuk
en interessant tot een reünie van oudschoolgenoten uit die jaren te komen.
Aanmeldingen gaarne op onderstaand
adres :
G.P. van Bruggen
Prunusplantsoen 137
2982 ND Ridderkerk
gvanbruggen@telfort.nl
0180-413177
------------------------------------------------Geachte redactie
Enige tijd geleden stond er in DOR een
stukje over de heren Dik en Ben Meder.
Ik heb deze heren als kind meegemaakt.
Hun moeder, Marie Vuijk, heeft in
haar jeugd boven ons gewoond in de
Beverstraat 147a. Zij kwam vaak bij ons
en ging dan met mij en mijn zusje naar
Plaswijk of het park. Er is toen een foto
gemaakt van ons drieën. Misschien kunnen Dik en Ben zich ons nog herinneren,
Ria en Truus van Rumph.
Ria Slotboom-van Rumph
Ecomarestraat 6
4921 EN Made
0162-685982

pagina 26

Dinsdag 4 mei 2010

Oproepjes

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

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

Ford

Wie weet nog iets van deze trapauto, een Ford, blauw met grijs. Hij zou niet misstaan
hebben op de tentoonstelling ‘Karren maar’ in de Kunsthal. Hij is gemaakt door mijn
vader, Frans de Bruijn, rond 1942. Ik was toen drie jaar. Mijn vader is 31-3-1943
omgekomen bij het (vergeten) bombardement op Rotterdam-West. De auto is daarna
verkocht of geruild voor voedsel aan kaashandel Alblas, van Heusdenstraat. Zijn er
Rotterdammers die zich iets herinneren van deze Ford? Alle informatie is welkom.
Gerard de Bruijn
Pier Panderstraat 52 - 9203 SH Drachten - 0512-516066
bijvoorbeeld nog verpakkingsmateriaal
hebben waar de naam Stanowsky op
staat.
Dhr. Mari Kant
Retranchement 36
4207 ET Gorinchem
0183 626206 / 0623618873
mari.kant@casema.nl
------------------------------------------------Hans Visser
Ik zoek mijn neef Hans Visser, zoon
van Ome Eef en Tante Lena, broer
van Maaike. Hij woonde vroeger in de
Herman Costerstraat, maar is na het
overlijden van zijn vader verhuisd richting Den Haag. Mijn ouders, Herman en
Sien Visser, woonden in de Korhaan-

Brabantsestraat

Bijgaande klassenfoto is uit 1944-45 op de lagere school in de Brabantsestraat.
Zittend: Dirk Slikkerveer, Kees Verkaik, Barend van Veen, Jo van Herwijnen, Jan
Eversteijn, Gerard de Haan, Gerard de Bel, Daan Kwaadsteniet, Henk Howarde,
Arie Boon, Arie Burghout, Jan van Leeuwen. Staand: Theo Winterberg, Wim Tippens, Gerrit vd Heijden, Joo Kranendonk, Charlie van Bruggen, Alie Leenheer,
Sien van Straaten, Corrie vd Enden, Willie vd Boom, Laura , Corrie Kruit, Marie
Blok, Nellie van Ast, Marie Verheij, meester Koorengevel. Ik ben benieuwd of er
klasgenoten zijn die zich herkennen en als dat zo is verneem ik het graag.
Kees Verkaik
corkees@ziggo.nl

straat 14 en later in de Zuidhoek 37.
Zij zijn nog wel eens bij zijn zus op
visite geweest, helaas is dat contact niet
gebleven. Graag zou ik neef Hans willen
ontmoeten. Wij zijn zowat van de zelfde
leeftijd (1947/1948). Wie kan mij aan
zijn gegevens helpen.
Herman Visser
visserh001@hetnet.nl
0418635362
------------------------------------------------Vreewijk
Over een paar jaar bestaat Tuindorp
Vreewijk 100 jaar. Ter gelegenheid
daarvan zijn we op zoek naar verhalen
en foto’s van vroeger. Ook zoeken we
foto’s van rond de renovatie van de wijk
en van de sloop van woningblokken
van toen en nu. Om tegen de tijd dat
Vreewijk 100 jaar bestaat er iets mee
te kunnen doen, wat weten we nog niet
precies. We hebben al wat verhalen uit
De Oud-Rotterdammer gehaald maar
er zijn er waarschijnlijk nog veel meer.
Veel bewoners van het eerste uur zullen
wel niet meer in leven zijn, maar kinderen wel en de meeste verhalen werden
wel door verteld. We hopen op heel veel
mails, foto’s en verhalen.
Daan van der Wielen
dwielrot@hotmail.com
------------------------------------------------Herman Heyermans mulo
Dat was leuk, een stukje in onze Rotterdammer over de Herman Heyermans
mulo. De schrijver zat in 1966 op deze
school; mijn herinneringen gaan verder
terug, naar 1944 of 1945. Ik kwam
op deze school toen deze net grondig
verbouwd was en als bijzonderheid een
amfitheatrisch practicumlokaal had.
Hoofd was de heer Dronkers Delsaine,

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

Voorletters

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon

Stanowsky
Ik zoek informatie en/of materiaal over
Berry Kievits en Arnold Stanowsky.
Vooral van Arnold Stanowsky wil ik
meer weten. Zijn vader, een Wit-Rus,
trouwde in 1887 met de Rotterdamse
Henriëtte Dungelmann. Zij kregen
drie zonen en een dochter. De zonen
werden alle drie tandarts en hadden
o.a. een praktijk in de Passage. Vader
Stanowsky was horlogemaker en had
winkels aan de Helmerstraat 6 (1887 tot
1894), Binnenweg 84 (1894 tot 1909)
en Binnenweg 45 (1909 tot 1928). Hun
laatste adres was Jacob Catsstraat 69 a
(1928 tot ....). Zijn er mensen die meer
weten over de ouders van Arnold of die

Scheepswerf De Jong en Smit

In 1921 stichten J(ob) de Jong en A(rie) Smit de scheepswerf De Jong en Smit in
Bolnes op het terrein van de NV Machinefabriek Bolnes. Enige jaren later verhuist
de werf naar de Bovenstraat 4 in IJsselmonde. Ruim 54 jaar later sluit de werf in
1975 definitief de poorten als gevolg van de onteigening door het Waterschap De
Dijkring IJsselmonde ten behoeve van dijkverbeteringwerken. Vervolgens wordt de
werf compleet opgerold. Heden ten dage is er in het landschap niets dat herinnert
aan het bestaan van deze werf.
Op scheepswerf De Jong en Smit werden tenminste 130 motorvrachtschepen en
motorsleepboten gebouwd en talloze binnenvaartschepen verlengd en/of gerepareerd. De werf bood werkgelegenheid aan gemiddeld 35 personen.
De werf en haar activiteiten zijn een onlosmakelijk onderdeel van het Nederlands
industrieel erfgoed, in dit geval de scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Ondergetekende heeft in samenwerking met anderen het initiatief genomen om een studie
uit te voeren naar het reilen en zeilen van deze werf om een historisch verantwoord
document te kunnen samenstellen.

- Scheepswerf De Jong en Smit aan de Bovenstraat te IJsselmonde rond 1950 -

Kent u deze werf van vroeger, heeft u misschien nog beeldmateriaal van de werf,
weet u nog verhalen of anekdotes verbonden aan deze werf? Aarzel dan niet en
meld u via onderstaand email adres.
Peter Mulder, peterzoleyn@yahoo.com
een rijzig, aristocratisch heer. Onze
leraren waren Visser (talen, een goede
leraar), Van Vuuren (wiskunde. Is de
huidige mijnheer Van Vuuren familie?),
Eekhout (Duits, die zijn stinksigaar
niet uit zijn mond haalde als hij je een
hand gaf; roken in de klas mocht nog)
en nog wat heren. Van de klasgenoten
herinner ik me Alie de Winter, Truus
Lingmont, Germaine van Gelder, Bertus
van Kempen, de gebroeders Harry en
Leo Ladage, Henk Blanken en Jan van
Beveren. Zij zullen, als ze nog in leven
zijn, dichtbij de tachtig komen en van
de leraren is waarschijnlijk niemand
meer in leven. Mogelijk levert dit briefje
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-----------------------------------De Weerd
Ik zoek Willem Herman de Weerd,
geboren 3-04-1934, zoon van H.N de
Weerd, overleden in Auschwitz 1945.
Herman M. de Weerd
Vioolhof 71
2992 GL Barendrecht
0180619269
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Mimi van Nieuwengiesen
Van 1940-1950 heb ik met mijn ouders
in Rotterdam-Kralingen gewoond. In de
Annastraat. Tijdens de razzia’s werd mijn
vader gezocht, maar die zat verstopt in de
kruipkelder van de Gereformeerde kerk op
de hoek Annastraat/Avenue Concordia. De
Duitsers hebben hem daar niet gevonden.
De koster van de kerk was de heer Van
Nieuwengiesen. Met zijn dochter Mimie
gingen wij veel om. Als zij nog in leven
is zou het mooi zijn elkaar weer eens te
ontmoeten. Kan dat?
J.A. Kruis
kruis@simpc.nl

Herdenking
Bombardement Noordsingel
Wie kan mij helpen aan fotomateriaal
van het optreden van het Leger des Heils
tijdens de dodenherdenkingen aan de
Noordsingel? De kosten worden natuurlijk
vergoed. Ik woonde in 1941 aan de
Noordsingel en ontsnapte ternauwernood
aan de dood. Op dit moment schrijf ik een
familieboek over 54 jaar huwelijk. Het
optreden van het Leger des Heils komt
daar ook in voor, maar helaas nog zonder
foto’s.
W.J. Kok
Groene Kruisweg 123
3084 LM Rotterdam

Rein Schippers
Ik zoek mijn neef Rein Schippers, zoon
van mijn broer Krijn Schippers en zijn
vrouw Tiny Geenen. Zij woonden aan
de Korhaanstraat in Rotterdam Zuid
(Charlois). Mijn broer is op 55-jarige
leeftijd overleden en zijn vrouw zou met
een nieuwe partner zijn geëmigreerd naar
Portugal. Mijn hoop is gevestigd op familieleden van Tiny Geenen die ook op Zuid
woonden in de periode 1946-1950. Wie
help mij verder? Graag reacties naar:
Mevrouw A.F. van Roon-Schippers
Burg. Verloopstraat 35
2902 HB Capelle aan den IJssel
010-4513884

Blazoenschool

Bloemfonteinstraat

Ik ben geboren in 1945 en zat in 1957 op de Blazoenschool. Bijgaande foto is gemaakt tijdens een sportdag
van het zevende leerjaar. Meer foto’s van deze tijd heb
ik niet. Laat mij weten wie zich herkent of weet wie
wie is. Namen die mij te binnen schieten zijn: Jansen en
Vermeer. Ikzelf zit rechtsvoor in mijn Coal shirt.
Joop Leeflang
Smallandstraat 19
3195 AP Pernis
j.leeflang8@chello.nl
0650825414

In 1949 maakte mijn vader deze twee foto’s van mijn jeugdvrienden en
buurtgenootjes. Ik zou het leuk vinden iedereen terug te zien en te horen hoe het
met hen gegaan is in het leven. Truus en Corry Bongers heb ik al via DOR
teruggevonden. Zij woonden destijds op nr. 99. Herken je jezelf of weet je iets
over deze oud-buurtgenootjes mail of bel dan
Wim Tertoole
Boy Edgarstraat 54
3069 ZA Rotterdam
010-2204208
willemtertoole@hotmail.com

Puzzel mee en win !!!

De zon komt weer goed door en het voorjaar is in volle gang. De mensen vertoeven lekker buiten in het zonnetje
en iedereen is weer vrolijk. De temperatuur is ideaal om buiten een stuk te gaan fietsen. De redactie bij De OudRotterdammer had deze zonnige periode al aan zien komen en met de start van de komende tour in Rotterdam in
het verschiet was de oplossing van de puzzel:

Voor de komende puzzel hebben we een bijzondere prijs geheel in het teken
van deze krant en de meidagen. Onder de inzenders van de juiste oplossing
mogen we drie keer het boek ‘Brandgrens Rotterdam 1930-2010’ verloten, dat
op 14 mei a.s. verschijnt.
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Uitgeverij Thoth.

Op de fiets het voorjaar tegemoet

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 12 MEI 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

De volgende winnaars ontvangen het boek “Rotterdam 1941” van Ben Laurens thuis:
G.H. Gehasse-Visser, Roermond
M.M. Zonneveld, Sirjansland
J. Nieuwenhuizen, Zuidland

W. Rodoe, Rotterdam
M. Verheij, Hellevoetsluis

Horizontaal

1. kleurrijk; 7. zeer moeilijke keuze; 12. tweetal muzikanten; 13. landstreek
(gewest); 14. Spaanse uitroep; 15. soort onderwijs (afk.); 17. ambtsgewaad
(toga); 19. homo sapiëns; 21. lengtemaat (afk.); 22. bijnaam van Eisenhower;
24. menist (doopsgezinde); 27. deel van schoen; 28. bekend kinderspeelgoed;
30. jongensnaam; 31. stuk bouwland; 32. kroeg; 33. vreemd (raar); 35. Fins
telecommunicatiebedrijf; 37. reuzenslang; 38. kippenproduct (mv.) 41. Transport
en Logistiek Nederland (afk.); 42. halve gek (doldwaze); 44. boom aan een kraan
of een graafmachine; 46. herkauwend zoogdier; 47. verkeersstremming; 48.
mopperaar; 49. ingeving (plan); 50. lichaamsdeel; 52. land in Azië; 54. weefsel
of soort stof; 56. buidel; 58. wereldzee; 61. Europeaan; 62. pommes frites; 64.
loot (stek); 65. gemalen graan; 67. spoedig; 68. buiten zichzelf van woede; 70.
deel van gebit; 72. doorschijnend (fragiel); 73. verhuizen naar een ander land;
76. onderste deel van een gevel; 77. de oudere (Lat. afk.); 78. zintuig; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82. biljartstok;
83. land in Azië; 84. flesafsluiting; 86. het (ziekelijk) verlangen naar de geboortegrond, naar huis; 87. aan de andere kant van de zee (vroeger voor Indië).

- De voorste drie zijn Antoon Vermeulen, Janus v/d Muiden, daarachter Kees Bakker,
ikzelf, nog net zichtbaar Wim Uitenboogaart . In de deuropening Joop Mahie (onlangs
helaas overleden) -

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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1. bloedverwanten (gezin); 2. en dergelijke (afk.); 3. deel van dag; 4. zuivelproduct; 5. houtsoort; 6. eskimohut; 7. vrouwelijke dominee; 8. ontsteking voor
ontplofbare stoffen; 9. meisjesnaam; 10. mobiele eenheid (afk.); 11. plaats in
Noord-Brabant; 16. voor de bakker (in orde); 18. gong; 20. eikenschors; 21. hulzen van gedorste korenaren; 23. landbouwwerktuig; 25. boomvrucht; 26. Duitse
ontkenning; 27. grote roofvis; 29. algemeen sterk zintuiglijk bewustzijn (tastzin);
32. vasteland; 34. steen; 36. natuurlijke weersgesteldheid; 37. cafébuffet; 39.
eiland in de Middellandse Zee; 40. telwoord; 42. ondergrondse spoorweg; 43.
voetbalstadion van Ajax; 45. karaat (afk.); 46. hallo; 51. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 53. tennisterm; 54. lachwekkend; 55. plaats in Gelderland; 56.
getand gereedschap; 57. aanlegplaats voor schepen; 59. Indische dakbedekking van palmbladeren; 60. naaktloperij; 62. kleine prik; 63. plaats in Italië; 66.
roem (aanzien); 67. Dance Music Union (afk.); 69. rivier in Nederland; 71. nietsnut (zero); 73. tijdperk; 74. vlinderlarve; 75. ongaarne; 78. vertragingstoestel; 80.
gevangenis; 82. kunstmatige inseminatie (afk.); 85. personeelszaken (afk.).
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Humanitas: wijkzorg!
Conferentie ‘In dialoog’ in Humanitas-Bergweg
Op donderdag 15 april organiseerde Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, samen met de koepel van ouderenorganisaties en het Netwerk van oudere migranten de conferentie
‘In dialoog’ in Humanitas-Bergweg. Zorgaanbieders, gemeenten,
vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de VNG en het
CIZ gingen met elkaar in dialoog over de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor de dagopvangprojecten.

Nooit meer verhuizen?
Geen zorgen voor de
toekomst?

Zon, uitzicht, lekker eten!

De conferentie begon met
een exotische lunch
en bezoek
aan de dagopvangprojecten van
HumanitasBergweg
voor Marok- Directeur Humanitas-Bergweg André Jager heet de aanwezigen welkom
kaanse, Turkse, Hindoestaanse,
Surinaamse en Nederlandse ouderen. Daarnaast konden de deelnemers ook het nieuwe Thuiszorgmuseum bezoeken.
Na presentaties van de uitkomsten van de ‘Cliëntenmonitor langdurige zorg’ en van het onderzoek
‘Samen uit, samen thuis’, werden
door projectleiders en wethouders gezamenlijk een aantal goede voorbeelden van oplossingen
en gemaakte keuzes gepresenteerd met nadrukkelijke aandacht
voor de aanbevelingen en de val-

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a.
een restaurant, bij NS- en metrostation
en RET-buslijnen voor de deur. Er zijn
nog enkele appartementen beschikbaar.
Huurprijsindicatie: vanaf € 590,-. Kopen
is ook mogelijk. Vraagprijs: € 139.000,-.

Humanitas!
Service en zorg tot en
met verpleeghuiszorg
Restaurant met een
uitgebreide kaart
Herinneringsmuseum
Fysiotherapie
Beautysalon
etc.
vlakbij (200 meter).

kuilen. De in grote getale aanwezige
deelnemers uit alle hoeken van ons
land waren vol lof over de getoonde
creatieve oplossingen voor het wegvallen van de indicatie voor veel ouderen. De toegift in het programma
om ook de dagopvangprojecten en
het Thuiszorgmuseum van Humanitas-Bergweg te bezoeken, heeft
grote indruk achtergelaten en was
eigenlijk veel te kort. Alom werd
met enige jaloezie gekeken naar het
Humanitasconcept en de accommodatie waar de conferentie had
plaatsgevonden.

De Prinsenwiek in Het Lage Land is 21
etages hoog en de woningen bieden een
werkelijk schitterend uitzicht. We hebben enkele prachtige appartementen vrij.
Huurprijsindicatie: vanaf € 565,-.
Kopen kan ook. Vraagprijs: € 139.000,- .

Te koop:
een ideaal appartement
voor ouderen

Woonruimte 100 m2,
verdeeld over drie
kamers en een flinke
badkamer
Terras 37 m2 op de zon!
Informatie:
Coby Bosker:
010 - 461 51 24

In De Carnissedreef in Charlois zijn nog
enkele eenkamerappartementen te huur
met mogelijkheid van zorg.
Het naastgelegen verpleeghuis biedt veel
faciliteiten, o.a. ‘n restaurant met terras.
Huurprijsindicatie: € 425,-.

Huurprijzen exclusief service en verwarmingskosten
Info huren: Coby Bosker: 010 -461 51 24 of cbosker@stichtinghumanitas.nl
Info kopen: Harry Scheffers: 010 - 461 52 67 of hscheffers@stichtinghumanitas.nl

Unieke kans om zorgeloos
te wonen in Rockanje!
Humanitas bouwt 18 royale levensloopbestendige
koop-appartementen met stallingsgarage in de
nieuwe ‘Swinshoek’, hoek Raadhuislaan / Dwarsweg
uniek Humanitasconcept voor wonen, zorg en welzijn
• Met
voor iedereen, voor zowel 55-plussers als mensen met
• Woningen
een beperking of een zorgindicatie
woonomgeving waarin welzijn en levensgeluk centraal
• Een
staan en, indien gewenst, voorzieningen binnen handbereik
loopafstand van alle centrumvoorzieningen, duinen en
• Op
strand
oyale appartementen van ca. 83 m2 tot 110 m2 vloeroppervlak
• RIndeling
o.a. hal met toilet, inpandige berging, woonkamer met
• balkon, keuken,
twee slaapkamers, badkamer

• Koopsom: vanaf € 287.500,- V.O.N., inclusief stallingsgarage
• Verwachte oplevering: 2e/3e kwartaal 2010

Van der Hoek Makelaars
Voorweg 2 • 3233 SK Oostvoorne
Telefoon: 0181 - 48 40 00
Fax: 0181 - 48 57 15
info@vanderhoekmakelaars.nl
www.vanderhoekmakelaars.nl
TAXATEURS ONROEREND GOED

‘t Goeie Huys
Krammer 8 • 3232 HE Brielle
Telefoon: 0181 - 40 90 00
Fax: 0181 - 48 57 15

Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 202 82 11
www.goeiehuys.nl
info@goeiehuys.nl

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:
010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67
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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 A. van Woerden-van Valk
is op 19 oktober 1908 in Kralingen
geboren. Haar vader had een tuinderij. Ze was op één na de jongste
en had vijf broers en vijf zussen.
Twee zussen overleden al op jonge
leeftijd en twee werden respectievelijk 98 en 100. De overige broers
en zussen bereikten een leeftijd van
in de 70/80. Toen ze 16 was verhuisde het gezin naar de ’s-Gravenweg.
Het bedrijf van haar vader was onteigend vanwege de aanleg van het
Kralingse bos en vader startte op de
’s-Gravenweg een nieuwe tuinderij.
Alle kinderen van het gezin hebben de MULO afgerond. Mevrouw
Van Woerden wilde graag kinderverpleegster worden, maar de opleiding zat vol. Samen met een zus
zorgde ze toen tot haar trouwen
voor haar moeder. Op haar zesentwintigste trouwde ze en verhuisde
naar Amsterdam. Daar woonde en
werkte ze tot 1944 prettig, samen
met haar man. Ze hadden er een
vrij goed lopende strijkerij. In 1944
kwam ze weer naar Rotterdam. Ze
woonde een tijdje in bij een tante
aan de Admiraliteitskade. Toen op
de Bosland, een zijstraat van de
Oostzeedijk en de Admiraliteitskade nieuwe huizen gebouwd werden, verhuisde ze daarheen met
haar man. Ze hebben er tot 1988
gewoond.
Omdat er in 1944 weinig werk te
vinden was kon haar man via zijn
zwager aan de slag als manager bij
wasserij Bombeke, dan nog aan de
Oostmaaslaan, later in Capelle aan
den IJssel. Was er weinig personeel
dan hielp mevrouw Van Woerden
ook mee met het strijken en persen
van de overhemden.
In 1988 verhuisde ze naar het toen-

Honderd op 19 oktober 2008!

malige Gerard Goosenhuis. Haar
man was toen al overleden.
Ze woonde er aanvankelijk in
een aanleunwoning. Toen er een
nieuwe Gerard Goosenflat werd
gebouwd verhuisde zij eerst naar
een flat achter het Gerard Goosenhuis. Toen de woningen klaar waren verhuisde ze terug naar de woning waar ze nu nog steeds woont.
Mevrouw vond, eerlijk gezegd, de
sfeer in het vroegere Gerard Goosenhuis gezelliger. Het was echt
een huis van de bewoners en het
personeel. Mevrouw Van Woerden: ‘Tegenwoordig ken je soms je
eigen buren niet meer.’
Ze handwerkte en las graag. Het
mooiste boek wat ze ooit gelezen
heeft ging over een invalide jongen die vrouwen schilderde. De
titel en de schrijver kan zij zich op
dit moment echter niet meer herinneren.
Haar mooiste plekje van Rotterdam blijft toch Kralingen. Ze
woont nu al heel wat jaren in Ommoord en ‘dat valt ook best mee’.
Tot een paar weken geleden deed
mevrouw Van Woerden nog mee
aan het bewegen op muziek. Ze
merkt nu dat het toch wel iets
te veel voor haar wordt, maar
eenmaal per maand schuift ze ’s
avonds nog wel aan bij de kookclub.

