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Vette karpers en vice-kampioenen
Het was een onvergetelijk jaar;
1974! Een jaar, dat zich, met de
Wereldkampioenschappen Voetbal in Zuid-Afrika voor de deur,
sterk in mijn geheugen naar
voren dringt. Het was voor mij
een heel bijzonder jaar. Natuurlijk door de successen van het
Nederlands Elftal in, toen nog,
West-Duitsland, maar ook door
de prachtige zomer waarvan
ik volop kon genieten dankzij
een voetbalblessure die mij het
werken onmogelijk maakte. Een
langere en leukere ‘vakantie’
heb ik nooit beleefd.

Deze week o.a.:


Een jeugdherberg was
geen hotel
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Eindexamenklas
op de Wolfert
van Borselen
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‘Oranjemania’, zoals dat heden ten dage
losbarst zodra het Nederlands Elftal in
actie komt op een groot toernooi, was
in 1974 nog onbekend. Pas gaande het
toernooi groeide het enthousiasme onder
de bevolking, gelijke tred houdend met
de opeenvolgende successen van ‘onze’
jongens. Het was het begin van de totale
gekte die we tegenwoordig beleven.

Piet Rambas,
zanger/
conferencier
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Speciale vriendenaanbiedingen
- Pag 22

- In het grote postkantoor aan het Delftseplein zetelde dokter Abarbanel -

Arbeidsongeschikt
Zelf beleefde ik dat jaar op een nogal
afwijkende manier. Als voetballer van
Schiebroek kwam ik in één van de
laatste wedstrijden van het seizoen in
een wedstrijd tegen DZB (De Zomerhof Boys) aan de Gordelweg na een
kopduel verkeerd neer en brak daarbij
mijn rechterpols. Niets ernstigs, een klein
scheurtje maar, doch daarmee meteen
arbeidsongeschikt.
Ik werkte op dat moment ruim een jaar
bij PTT Post als loketmedewerker op
het postkantoor Rotterdam Delftseplein.
Postzegels verkopen, postpakketten
verzenden, cheques uitbetalen, dat soort
werk. In die tijd werd nog bijna elke handeling aan het loket bekrachtigd met een
stevige klap met een dagtekeningstempel.
Volgens de bedrijfsarts, de welbekende
dokter Abarbanel, waarvan Willem van
Hanegem ooit beweerde dat hij alleen de
dood kon constateren als het hoofd van
de romp gescheiden was, kon ik met die
pols absoluut niet stempelen en dus niet
werken. Na ieder consult, waarbij ik de
pols omhoog moest houden en mijn arm
moest draaien (wat ik met een pijnlijk

gezicht deed), stuurde hij mij weer voor
drie weken naar huis.
Vissen
Die vrije tijd benutte ik optimaal. Dagelijks trok ik erop uit in mijn rode koekblikje, zo’n minuscule Suzuki 1000, met
de versnellingspook in het dashboard, net
als de Eend en de Renault 4. Die pook
kon ik gelukkig, ondanks mijn gebroken
pols, probleemloos bedienen. We woonden in de Delfgaauwstraat in Rotterdam
Noord en de rit voerde mij vaak naar
mijn vriend die aan het plantsoen op de
Kleiweg woonde.
Die vriend was Rob Lamens, keeper bij
Schiebroek en samen met mij elftalleider
van het C-1 team. Een leuke knul, met
rossig (of zeg eigenlijk maar gewoon
rood) haar, die één vreemde eigenschap
had. In mijn ogen althans. Hij hield van
vissen. Een bezigheid waarvan ik nog
nooit de lol had ingezien. Maar ach…
ik had toch niets te doen, dus liet ik Rob
mij overhalen eens met hem mee te gaan.
We gingen ‘karperen’. Ik had geen ﬂauw
idee hoe dat moest, maar Rob leerde

Waar u ook verzekerd bent

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

mij de kneepjes. Al snel vond ik het wel
leuk, zo lekker in het (elke dag weer)
stralende zonnetje langs de waterkant en
ik schafte mij een complete karperuitrusting aan. Hengel, dobbers, lijntjes, haken,
verklikkers en ga zo maar door. Het paste
allemaal maar net in de Suziki.
Pas toen ik voor het eerst een echte dikke
vette karper aan mijn lijn had, die na een
lang gevecht op de kant lag, begreep ik
de passie van mijn vriend en kreeg ik de
smaak te pakken. We hebben die zomer

- Wim Rijsbergen, een van de helden in de
zomer van 1974 -

Dekt uw huidige

uitvaartpolis

de kosten?

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl
Uw wensen, ons vak

Bereken uw situatie...
Kijk op

www.checkuwuitvaartpolis.nl
Wat te doen

nog heel wat uurtjes vissend doorgebracht (en daarna heb ik mijn hengel
nooit meer aangeraakt).
De tijd doden
Dat vissen diende eigenlijk maar één
doel; de tijd doden tot er weer een WKwedstrijd op TV kwam, want die wilden
we natuurlijk zien. Als echte voetballiefhebbers misten we niks, maar zeker
als Nederland aantrad liep de WK-koorts
ﬂink op. Dat werd erger naarmate Oranje
verder kwam in het toernooi en zich
meer en meer opwierp als potentiële
wereldkampioen door grote favorieten
als Argentinië en Brazilië bijna achteloos
terzijde te schuiven.
Eigenlijk was het uniek dat wij dat allemaal op de voet konden volgen. Het
was zo’n beetje het eerste WK dat zo
uitvoerig op TV te zien was. Het WK
ervoor was in Mexico en dat was heel
wat minder gemakkelijk te zien, met die
vreemde aanvangstijden. En in 1966 was
er nog vrijwel helemaal geen sprake van
verslaggeving via de TV. Dat toernooi
herinner ik mij vooral van de prachtige

bioscoopﬁlm die erover gemaakt was
en die ik heel wat keertjes heb bekeken
in Lommerrijk, waar de ﬁlm gedraaid
werd. Met de legendarische wedstrijd
van Eusebio, Korea-Portugal, 3-5 en die
fantastische ﬁnale tussen Engeland en
Duitsland als hoogtepunten.
Hetzelfde Duitsland dat Nederland ook
in 1974 in de ﬁnale trof. Want zover
hadden we het geschopt, dankzij Cruijff,
Jansen, Van Hanegem, Krol, Suurbier en
al die andere helden. Dat Duitsland zou
geen partij zijn voor onze jongens, die de
wereld verbaasden met hun totaalvoetbal. Het liep anders, de aﬂoop is bekend.
We bleven achter als vice-kampioen; een
schrale troostprijs.
Volgende week begint het Nederlands
Elftal aan een nieuw WK. Hier en daar
worden we zelfs als outsider voor de
titel genoemd. Het zou erg leuk zijn als
Nederland het weer eens tot de ﬁnale
zou schoppen en ik zal daar zeker van
genieten. Maar zo’n zomer als 1974
wordt het nooit meer.
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
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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

Nieuw in Rotterdam en omgeving
Nieuw in Rotterdam en
omgeving
ZORGVERVOER

Nieuw in Rotterdam en omgeving
ZORGVERVOER
ZORGVERVOER

Taxi ST-JOB is nu ook uw zorgvervoerder

Sinds 1 januari 2010 verzorgen wij
al uw zorgvervoer van en naar alle
Bent u verzekerd bij een van de
zorginstellingen. Het zorgvervoer
volgende zorgverzekeraars
staat voor iedereen open indien u
Bent u verzekerd bij een
van
de
Bent
u verzekerd
bij een van de
Univé
VGZ
Trias
IZA
Bent u verzekerd
bijvolgende
een van
de
volgende
zorgverzekeraars
volgende
zorgverzekeraars
zorgverzekeraars
een geldige vervoersmachtiging
van uw zorgverzekeraar heeft. De
GOUDA N.V.
IZZ
UMC
CARES
Univé
VGZ
Trias
IZA
Univé VGZ
Trias
IZA
Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer vervoersmachtiging dient u aan te
Dan kunt
u ons
bellen
voor
al uw zorgvervoer
GOUDA
N.V.
IZZ
UMC
CARES
In postcode gebied 2900 t/m 3199
vragen bij uw zorgverzekeraar.
IZZ
UMC
CARES GOUDA N.V.
In postcode
gebied
2900 t/m 3199
Dan kunt u ons bellen voor
al uw zorgvervoer
Wijvoor
doen
ook rolstoelvervoerWij declareren de rekening bij uw
Dan
kunt
u ons
bellen
al uw zorgvervoer
In postcode gebied
2900
t/m
3199
en2900
regelen
de declaratie
In postcode gebied
t/m 3199
zorgverzekeraar.
Wij doen ook rolstoelvervoer en
regelen

Wij doen ook rolstoelvervoer bij uw verzekering
Wij
doen ook rolstoelvervoer
en regelen de
declaratie
www.st-job.nl
bij uw verzekering
info@st-job.nl
en regelen de declaratie

de declaratie bij uw verzekering

uw verzekering
www.st-job.nl
Voor informatie
kuntbij
u bellen
ma. t/m
vrij.
van 09.00
18.00
Voor
informatie
kunttot
u bellen
info@st-job.nl

ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

010 - 265 010
24 -50
265 24 50
www.st-job.nl

Voor informatie kunt u bellen
info@st-job.nl
ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

Voor informatie kunt u bellen
010
ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

010 - 244 02 92

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

010 - 265 24 50

- 244 02 92

Wij kunnen u met een zorgtaxi maar ook met
een rolstoelvoertuig vervoeren. Uiteraard kunt
u ook zonder vervoersmachtiging gebruik
van onze diensten maken, u moet dan wel de

rekening zelf betalen. De wachttijden op de
ziekentaxi bij de andere zorgvervoerders zijn
te lang, u heeft nu een keus om bij ons te gaan
rijden en van onze goede en snelle service
gebruik te maken.
Voor informatie kunt u bellen naar

tel 010-2652450
van ma.t/m vrij van 09.00 tot 18.00
Voor een normale taxi kunt u ons
uiteraard ook bellen op
nr:010-4257000 24 uur per dag

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92
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Na bombardement Goudseweg

Heerlijke tweede jeugd in Van der Dussenstraat
“Op de Goudseweg beleefde ik mijn eerste acht levensjaren, totdat onze oosterburen het nodig vonden dit
alles in de as te leggen. Wij waren ineens vluchtelingen, met als enige bezit de kleding die we aan hadden.
Gelukkig was de opvang goed en na een paar nachten in Terbregge, kregen we een kamer bij vrienden in
de Koningsveldestraat. In Blijdorp, waar in die tijd veel woningen leegstonden, konden wij in de Van der
Dussenstraat 5 uiteindelijk een woning huren. Mijn ouders zouden er tot hun overlijden blijven wonen.
De zolderetage werd het domein van
mijn tante en oom en met neef Jan
deelde ik de slaapkamer. Mijn nieuwe
woonstraat leek totaal niet op onze
oude. De huizen waren nieuw, kaarsrecht en aan beide zijden van dezelfde
soort. Heel anders dan het ratjetoe
aan woningen in onze oude buurt. Ik
wende er vrij snel. Als achtjarige is al
het nieuwe geweldig interessant en de
omgeving verkennen was mijn eerste
prioriteit. Dat de dames met ‘mevrouw’
en niet met ‘juffrouw’ werden aangesproken, had ik al snel onder de knie. Ik
had er meer moeite mee dat een stuiter,

- De Van der Dussenstraat is nog steeds
een strakke woonstraat met aan weerszijden dezelfde soort woningen -

c foto burosolo.nl

CCtje

Cox Column

die in de Goudsebuurt zes gewone knikkers opleverde, hier slechts als drieteller
gold. Ik leerde langzamerhand de
jongens en meisjes uit de buurt kennen.
Bij ons op de trap woonde de familie
Heijdens met Rudolf, Corrie en Fransje
als kinderen en recht tegenover ons de
familie Bol, een gezin waarover je een
compleet boek zou kunnen schrijven.
Met hun oudste zoon, George, richtte ik
een krantje op dat abonnees voor twee
cent konden huren. Waarschijnlijk de
eerste geleasde krant van Nederland.
Ook gaven wij in de huiskamer letterlijk
‘tussen de schuifdeuren’ voor enige
centen entree een cabaretvoorstelling.
Goochelaar
Een eindje verder woonde op de bovenverdieping Netty Alders en daaronder
de familie Schnitker met Piet, die ik nog
regelmatig zie en inmiddels de 80 jaar
heeft bereikt en zijn broer Simon, die
helaas overleden is. Verder herinner ik
me Neelie van Ingen en Bep van Dijk,
die ons nog regelmatig, nu als mevrouw
De Haan, bezoekt. Hier woonde ook de
al wat oudere Jaap Bax, die later bekend
werd als sportverslaggever en wethouder van ’s-Gravenzande was. Steken we

de straat over, dan kunnen we niet om
de familie Van Holten heen. Hun jongste zoon heette Dick en de oudste Adrie.
Hij was de Pietje Bel van de straat en
menig keer hebben wij hem op ons dak
voor de politie verborgen. Wat zou er
van hem terecht gekomen zijn?
Boelem Eelsing was een wereldberoemde goochelaar in Blijdorp. Af en toe
gaf hij een voorstelling in onze straat,
waarbij wij ademloos toekeken. Hans
en Rudi de Waard vormden een identiek
ogende tweeling; slechts een enkeling
kon ze uit elkaar houden. Onder de
familie De Waard woonde de familie De
Bruin met een aantal kinderen; Pim en
zeker niet te vergeten Miep. Of wij dit
nu zelf zo ervaren hebben, weet ik niet,
maar men beweerde dat wij ‘met elkaar
liepen’. Alleen om die reden ben ik al
benieuwd hoe het haar vergaan is. De
liefde kan nooit lang geduurd hebben,
want zestien jaar oud kwam ik mijn
huidige vrouw tegen en deze zomer zijn
wij 54 jaar gehuwd.
Bevrijdingsfeest
Winkels waren er in onze straat niet:
het waren allemaal keurige huizen met
zalige portieken, die uitstekend dienst

- Een gezellig kiekje in de weilanden tussen Blijdorp en Overschie. Achter vlnr: Piet Schnitker en Wim Willemsen en voor hen poseren hun straatgenoten Bep van Dijk, Ineke Boehlé
en Miep de Bruin. -

deden als goal bij allerlei balspelen.
Dat menigmaal een deur geraakt werd
- en een bewoner soms woedend naar
buiten stormde - werd van te voren
ingecalculeerd. Uiterst populair was het
bal-op-de-stoeprand gooien, waarbij het
de bedoeling was de bal precies op het
randje te werpen, zodat die alle kanten
op kon gaan en de tegenpartij er achteraan moest rennen. Een bal tegen een gevel gooien en dan de naam roepen van
wie verwacht werd dat die hem vangen
zou, stond ook in de top tien.
Op elke hoek met de Statenweg zat een
neringdoende. In de richting Stadhoudersweg zat enige tijd een kapper en
aan de andere zijde was de drogisterij
van C. Schoonen. Je kon bij hem ook
terecht voor een telefoongesprek, want
niet veel mensen hadden toen telefoon.
Langzaam gingen de jaren voorbij,
overdag op school en de avond en nacht
vaak doorbrengend op de trap, als het

luchtalarm weer was gegaan. Toen op
Dolle Dinsdag (5 september 1944) het
gerucht ging dat de geallieerden eraan
kwamen, kon ik me geen beter verjaardagscadeau wensen. Ik stond op de
Statenweg op de uitkijk, niet wetende
dat het ergste nog moest komen en
het tot 5 mei 1945 zou duren voordat
de bevrijding een feit was. Onze Van
der Dussenstraat vierde een uitbundig
bevrijdingsfeest in een versierde straat.
Zo is er heel veel over onze straat te
vertellen en ik hoop dat velen mij hun
herinneringen en liefst ook foto’s zullen
mailen. Ik zal er dan weer een boekje
van samenstellen dat het Gemeentearchief ongetwijfeld met plezier voor
onze nakomelingen zal bewaren.”
Wim Willemsen
winwim@kpnplanet.nl
Bewerkt door Rein Wolters

Een overpeinzing
Vorige week, met al dat mooie weer, (wat is het tussen haakjes fijn dat de zomer in aantocht
is, omdat ik steeds ouder word en steeds meer tijd heb, heb ik mij voorgenomen van alles
meer dan ooit te genieten, want “ooit” had je nergens tijd voor, ik heb dit voorjaar bijvoorbeeld
goed op trachten te letten hoe de bomen en struiken uitkomen, dat je niet ineens op een dag
overweldigd wordt door de aanblik van een boom in volle glorie terwijl ie nog kaal was de
laatste keer dat je ‘m zag, mijn buren hebben zo’n schitterende rode beuk, nou ik heb me deze
keer niet laten verrassen, op een dag stond ie daar opeens te gloriëren, maar ik had het zien
gebeuren door alle dagen goed op te letten, het is inderdaad in een mum van tijd gebeurd, je
moet goed opletten, nou, een korte zin wordt dit niet meer, maar gelukkig wel een lange), met
al dat mooie weer dus, zat ik op een avond lekker te eten op het terras van de Gauchos, en de
leuke dame die naast me zat, vertrouwde mij toe dat ze een trouw lezeres was van De Oud-Rotterdammer, en dat ze zich afvroeg waar ik toch de inspiratie voor mijn stukjes vandaan haalde.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je moet een
beetje geluk hebben, je ergens bijzonder
aan geërgerd hebben of iets fantastisch
hebben meegemaakt, dat wil wel eens
helpen.
De verkiezingen bijvoorbeeld, met die
zogenaamde debatten op de televisie.
Nou heb ik alleen de pech dat ik weet
dat, als ik er naar kijk, van nijd mijn
avond verziekt is, door dat mekaar
vliegen afvangen en in de rede vallen en
maar proberen de gevatte staatsman uit
te hangen in plaats van nou eens iets te
zeggen wat van WERKELIJK belang is,
dus kijk ik maar kort of helemaal niet.
Van wat ik er dan van zie, is het enige
dat mij opvalt dat er allerlei criteria

aangelegd worden om uit te maken “wie
er wint” die ik helemaal niet begrijp. Ik
zal ongeveer de laatste zijn die iets ten
goede zegt van de PvdA, ja, dat is wel
eens anders geweest, maar als ik dan lees
dat Cohen “hakkelt” en dat ie niet alles
precies weet, dan vind ik dat alleen maar
menselijk. En als je later premier bent
en je weet iets niet, dan kun je het toch
opzoeken?
En nou heeft die Balkenende, die zullen
we toch hopelijk niet meer terugzien,
in een frivole bui tegen die ondervraagster gezegd “U kijkt zo lief”, hetgeen
bijna een mens van hem maakt, het is
waarschijnlijk het enige echt gemeende
dat er de hele avond gezegd is en dan

is dat weer “seksistisch” en is de hele
feminiene misjpoge weer in last. Maak
je toch niet belachelijk Femke Halsema,
jij ziet er op z’n best ook wel eens heel
lekker uit, en denk je dat je daar niet
mee scoort? Ik weet dat ik indertijd
“Zo’n lekkere strakke blonde meid op
’n raceﬁets” schreef, en dat de vrouwelijke afdeling van Radio Rijnmond dat
niet wilde draaien. Alsof een loﬂied op
de schoonheid van ’n vrouw niet van
alle tijden is. Dan kun je driekwart van
de Franse chansons toch in de Seine
gooien? Maar ja, die verstaan ze niet.
Of je zou iets over het Songfestival
kunnen schrijven. Ik heb er beroepshalve
naar gekeken, en ik kan er kort over zijn.

Het is bombastische pompeuze ﬂauwekul, die heel weinig met liedjes of muziek te maken heeft, maar alles met “veel
geschreeuw en weinig wol” inclusief het
commentaar van de half- intellectueel
Cornald Maas, die zijn belang enkel
ontleent aan het feit omhoog gevallen te
zijn in het nichtencircuit. En om dan dat
arme kind uit, waar kwam ze eigenlijk
vandaan, op te sturen met dat ´sjalalie´,
en er dan die beweging met die arm bij
te verzinnen, de beweging die al die
domme massa’s bij die popconcerten
ook maken, je geneerde je dat je er naar
zat te kijken. Ik ben benieuwd wie z’n
schuld het volgens Vader Abraham deze
keer is. Gelukkig waren er een paar kandidaten bij die behoorlijk konden zingen,
daar moet je al blij om zijn.
Ach, eens kwam er bij de componist
Meyerbeer een meisje dat beweerde
dat ze zowel zingen als dansen kon.
Meyerbeer liet haar een staaltje van haar
kunnen tonen en zei toen: “Voor een
danseres zingt u niet slecht, en voor een
zangeres danst u heel aardig.”
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Model Calvino
Dit schitterende bankstel is uitgevoerd met binnenvering en
leverbaar in alle soorten stof en leder.

Als 2.5 zits + twee fauteuil
in getoonde stof voor
Ook leverbaar als 3 zitter.

€ 2995.-

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

LG 42 SL 9500
BORDERLESS

vertrouwde
uitvaartverzorging

- 106 cm
- LED Edge light techniek
- Full-HD, 100 Hz
- 4 x HDMI, USB 2.0
- Bluetooth
Normaal : 1499,-

U betaalt:

999,- euro

n een TV
Bij aankoop va

GRATIS
raplu

oranjestoel + pa

U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur,
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren.
adver_oud-rot_89x125mm.indd 1

20-11-2009 16:33:25

“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 117”
Dat deze stratenkruising in Rotterdam bekend was, heeft mij niet verwonderd. Maar dat de kruising Westzeedijk/Westersingel/Vasteland/Scheepstimmermanlaan zó bij iedere inzender (nog) op het netvlies gebrand
staat, verbaasde me wel een beetje.

Cees en Truus van der Ent (Alphen aan
den Rijn): “Dit is de hoek Westersingel
en Westzeedijk met op de achtergrond
de toren van de Nieuwe Zuiderkerk. Het
Hoogheemraadschap was van plan de dijken op Deltahoogte te brengen, waardoor
de woonhuizen en de Nieuwe Zuiderkerk
gesloopt moesten worden. De prachtige,
door de familie Bos (Houthandel Bos) gefinancierde kerk, is begin twintigste eeuw
gebouwd. De kerk had een prachtig orgel,
meesterlijk bespeeld door Piet van der
Kerkhoff. Het was een vijfklaviersorgel
uitgevoerd met een z.g. Fernwerk, bij een
bepaalde registratie kwam het geluid door
een soort tunnel vanuit de achterzijde
van de kerk naar de kerkbezoeker, wat
een wonderlijke ervaring was. Dit orgel
is, gelukkig, gespaard gebleven en is te
horen in de grote kerk in Doesburg. Ook
werden er regelmatig concerten gegeven
door orkest, koren al of niet gezamenlijk
met het orgel. In deze kerk zijn wij 49
jaar geleden getrouwd, wij bewaren aan
dit gebouw veel goede herinneringen.”
Jan Weda (Maassluis): “Al kwam ik niet
dagelijks of wekelijks op de locatie van
WWDN nummer 117, het is toch een
herkenbaar punt, vaker gepasseerd dan ik
denk. Waarschijnlijk omdat het een doorgaande route is. We zien het, ook nu nog,
erg drukke kruispunt van de Westzeedijk
met de Westersingel, gezien in westelijke
richting. Er is inderdaad niets meer te
herkennen, alles is letterlijk en figuurlijk
‘op de schop’ gegaan. De kerktoren is
van de in 1968 gesloopte gereformeerde
Nieuwe Zuiderkerk. Het huizenblok
maakte plaats voor appartementencomplex Dijckhove, links – buiten beeld – de
Scheepstimmermanlaan. Verkeerslichten
ontbreken op de foto, maar zijn nu hard
nodig om het verkeer op dit punt te
regelen.”
C.de Gruiter: “Vanaf de jaren 50 heb ik
gewerkt in het Scheepvaartkwartier. De
situatie op foto kan ik mij niet herinneren. De winkels en woningen zijn
vervangen door twee woongebouwen met
op de plek van de kerk nu een afrit naar
beneden, naar Museumpark en Kunsthal.
Tegenover de kerk, op de hoek van de
Van Vollenhovenstraat stond de RK kerk
Ignatiun/Laurentius. Beide kerken zijn
gesloopt.
Hoewel ik vaak niet reageer, ben ik een
trouw lezer van uw waardevolle krant.
Houden zo.”
Han Steenbeek, Dreischorstraat 79, 3086

PA Rotterdam: “Dit is de Westzeedijk.
Met rechts achter de huizen het Van Damziekenhuis aan de Westersingel. Links is
de Van Vollenhovenstraat. Achter de bus
moet het latere Erasmus MC ziekenhuis
komen. Op de Westzeedijk ging ik als
kind regelmatig bij iemand op visite; het
huis was zo scheef, dat je in bed ook echt
scheef lag!”
(Hier gaat de attentie naartoe. AvdS).
Piet van der Does (Vlaardingen): “Rechts
van de huizen lag het Diaconessenziekenhuis aan de Westersingel. De op de foto
zichtbare huizen en de erachter liggende
kerk hebben plaats gemaakt voor een
verzorgingshuis. Achter de rug van de fotograaf ligt het tegenwoordige Vasteland
met kantoren en winkels.
Aan de linkerkant van de dijk (op de foto
onzichtbaar ) staan nog steeds enkele
(winkel)panden. In de spits werd het toen
al drukke verkeer met de elkaar kruisende
trams lijnen 5 (Willemsplein-Schieweg)
en 10 (Spangen-Kleiweg) geregeld door
een agent. Ik heb niet in deze buurt gewoond, dus van de winkels weet ik niets
te vertellen, maar we gingen soms naar de
(gereformeerde) Zuiderkerk, waarvan we
de toren op de achtergrond zien. Recht er
tegenover stond een Rooms-Katholieke
kerk.”
M.T. den Braber-Bierbooms (Krimpen
aan den IJssel): “Dit is de Westzeedijk, op
de plaats waar nu flatgebouw Dijckhove
staat. Waar de bus rijdt, was een halte van
buslijn 50 naar Ijsselmonde. Naast de afgebroken Zuiderkerk was een flatgebouw
met de naam ‘Huize Anne Foekens’.
Tussen kerk en flatgebouw door, kon je
in de tuin van het Diaconessenziekenhuis
kijken. Ik herinner mij de lijn 50 bushalte
nog, omdat ik in Ijsselmonde woonde,
maar in het Scheepvaartkwartier werkte.
In de spits waren de bussen overvol
en moest je er noodgedwongen enkele
voorbij laten gaan. Dat gaf mij alle tijd de
omgeving goed te bekijken.”
Bert Schulp (Capelle aan den Ijssel): “Ik
kom niet uit de buurt van de foto, maar
doordat mijn vader in het Scheepvaartkwartier (Parklaan) werkte, herken ik
het onmiddellijk. Dominant op de foto
is de toren van de voormalige Nieuwe
Zuiderkerk, gebouwd in 1916, maar helaas afgebroken in 1969. Deze kerk werd
de gereformeerde kathedraal genoemd
wegens zijn voornaam barokinterieur:
rijzige monumentale stenen kolommen
droegen het kerkgewelf, indrukwekkende
kroonluchters en prachtig houtsnij- en

TOEN
marmerwerk alom, gecompleteerd met
het geweldige Walker orgel, dat prima
tot zijn recht kwam door de zeer goede
akoestiek van het gebouw. De katholieken hadden hun kerk (de kathedrale RK
St. Laurentius) recht tegenover de Gereformeerde. Bekend is dat het kerkgebouw
tot stand is gekomen door een genereuze
gift van twee gefortuneerde gemeenteleden. De schenking werd door hen gedaan
op voorwaarde, dat de kerk altijd en alleen voor erediensten en vieringen moest
worden gebruikt en nooit mocht worden
afgebroken; notarieel werd dit vastgelegd
en een kopie van de akte ingemetseld in
een muur van het gebouw. De afbraak
van de kerk in 1969 is dus waarschijnlijk
onrechtmatig gebeurd! Vanuit het kerkbestuur werd gemakshalve gezegd, dat de
akte onvindbaar was en de Westzeedijk
nu eenmaal tot deltaniveau moest worden
opgehoogd.”
Koos Hofland: “Op de hoek (Westzeedijk
nr 29-Westersingel) zat de delicatessenwinkel van Jac A van Zanten, mijn
grootvader. Naast zijn winkel zat Wapenaar, de vishandel, een stoppagehandel,
de firma Knol, boter, kaas en eieren,
televisiehandel Leeflang en Hesse, een
brood- en banketwinkel. Aan het eind
van dit stukje was de gereformeerde kerk.
Alle panden en de kerk zijn afgebroken,
omdat de Westzeedijk, in verband met het
Deltaplan opgehoogd moest worden. De
firma Van Zanten opende toen een winkel
in de Karel Doormanstraat 292 in 1956.
De firma bestaat dit jaar 89 jaar en is van
de derde generatie.”
Marianne van Berkel (Vlaardingen): “Dat
is in de tijd van E55, de wereldtentoonstelling in Rotterdam. Dit is de hoek van
de Westersingel en daarnaast had je het
Diaconessenziekenhuis.De kerktoren
is van de Oud Rooms Katholieke kerk
en die is er niet meer (Zoals je hiervoor
hebt kunnen lezen, is het de toren van
een gereformeerde kerk. AvdS). Ik woon
niet meer in Rotterdam, ik woon nu al 40
jaar in Vlaardingen, maar woonde voor
mijn trouwen in Delfshaven in de Willem
Buytewechstraat, in de buurt van de
Schoonderloo- en IJzerstraat.”
Hans Wannet (Capelle aan den IJssel):
“Hoewel ik zelf niet uit deze omgeving
kom, herinner ik me zeker twee winkels,
die er zaten; een comestibleswinkel

NU
en een bloemenwinkel. Deze hadden,
naar ik aanneem, zeker klandizie aan
mensen, die op bezoek gingen aan het
onder aan de hol van de Westersingel
gelegen Diaconessen(zieken)huis. De
kruising zelf was die van de Westzeedijk,
Westersingel, Vasteland en Scheeptimmermanslaan. Over de kruising kwam
vanaf de Scheeptimmermanslaan lijn 5 en
van de Westzeedijk kwam lijn 10. Deze
lijnen reden samen over de
Eendrachtsweg. Achter de
huizen is de toren te zien
van -als ik het goed heb- de
remonstrantse kerk. (Je hebt
dit niet goed! AvdS). Van
dit stukje Westzeedijk, met
in mijn ogen mooie dertiger
jaren huizen, is niets over,
dankzij de ‘deltahoogte’.
Die los van alles, overal

veel sloop met zich heeft gebracht en
door de Maeslandkering alweer is
ingehaald.”
Cor Hersbach klom in de vijftiger jaren
in de toren van de RK-kerk en maakte
daar vandaan een foto van de kruising.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 119

Het is alweer een tijdje geleden, dat ik in dit rustige stukje Rotterdam was. Zo rustig
als op de ‘Waar-was-dat-nou-foto nummer 119’ getoond wordt, is het er nu niet meer.
Maar om te zeggen, dat het verkeer in files over de weg rijdt, hoort u mij ook niet
beweren. Maar dat het verkeer daar in de buurt vaak in files rijdt, kunt u ter plekke wel
met uw eigen oren horen. En soms nog zien ook!

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of
www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 14 juni 2010 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje a.u.b. uw woonadres niet.
Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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BLONK

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

BEDRIJFSPANDEN

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

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

ZONDER ZORGEN VER

HUIZEN

Duidelijke offerte
Gratis verhuisdozen
 Gehee
l verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demo
ntage/montage
 Klusse
nservice
 Verhu
isliften verhuur
 Verhu
izingen binnen de gehele
Benelux
 Senior
en-verhuizingen
met zorg en aandacht 10
% korting






U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

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

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

BANKSTELLEN

LEDIKANTEN

WANDKASTEN

LINNENKASTEN

DRESSOIRS

LATTENBODEMS

EETHOEKEN

MATRASSEN

SALONTAFELS
FAUTEUILS

NU: MEGA ZOMER OPRUIMING !!!

DAT IS FLINK SCOREN!
Bezoek ook eens
onze website en
pak nog meer

KLEINMEUBELEN

korting!

Let op!
VETTE kortingen op:
Complete Slaapkamers

Seniorenledikanten 1, 2 persoons en deelbaar / actie: 90 x 200 nu E. 199,
Grote sortering voor kleine woonkamers! Dressoirs, salontafels, eetk.tafels enz.

VERBREE MEUBELEN

3500m2

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

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

E l k e d a g o p re i s ,
zonder autorijbewijs
Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

www.Brommobiel.nl

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

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

Woensdag 9 juni zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In deze opinie proberen wij u enigszins te helpen een keuze te maken uit de vele partijen die landelijk meedoen.
We geven echter geen stemadvies.

Ouderen hebben deelbelang bij verkiezingen
Ouderen die alleen naar hun eigen financiële belangen kijken. Jongeren die vinden dat zij al
genoeg overdrachtspremie AOW betalen. Uitkeringsgerechtigden die hun koopkracht willen
behouden en menen recht te hebben op evenredige welvaartsstijgingen (de zogenoemde koppelingen). Kiezers die welzijn van dieren gelijk willen stellen aan dat van mensen. De homofiele medemens die partijprogramma’s napluist op ‘het roze karakter’. Zo kunnen we nog
even doorgaan. De Nederlandse stemmer betrekt steeds meer zijn eigen (vaak kortzichtige)
perspectief bij zijn keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni.
Daardoor ‘versnippert’ de democratie. De tijd dat twee of drie – qua zetelaantal grote - partijen een regeringscoalitie moesten vormen lijkt voorbij.

Informatie
Opinie

Daardoor wordt het misschien nog spannender wat er na de verkiezingen in de
onderhandelingen voor de vorming van
een nieuw kabinet gaat gebeuren. Er
zijn maar heel weinig partijen die nu al
durven toegeven dat zij in de onderhandelingen straks compromissen moeten
sluiten waardoor hun thans nog halsstarrige programmapunten deels uitgekleed
worden. Neem de hypotheekrenteaftrek.
VVD en CDA roepen om het even dat
die overeind zal blijven als zij in de
regering komen. Andere partijen willen
minstens een begin maken met de aanpak daarvan. Het aardige van dit soort
discussies is, dat er zoveel mogelijkheden zijn direct of indirect te bezuinigen
op deze miljarden verslindende ﬁscale
aftrekpost dat iedereen straks weer
kan roepen dat men de belofte aan de
kiezers heeft waargemaakt. VVD en
CDA kunnen zich dan verschuilen
achter het argument dat het principe van
hypotheekrenteaftrek in ieder geval in

hun kabinetsperiode de volgende vier
jaar overeind blijft.

Heilige koe
Dezelfde discussie krijg je over het
autorijden. Neemt u maar van ons aan
dat linksom of rechtsom de heilige koe
van onze samenleving duurder gaat
worden. Alle partijen hebben wel één
gezamenlijk belang: het creëren van
zoveel mogelijk werk om mensen aan
de slag te houden of te krijgen. Maar
over hoe dat moet worden gerealiseerd,
verschillen ze behoorlijk van mening.
Voor ouderen en andere kiezers die
nog niet weten op wie zij moeten
stemmen bestaan (op internet) handige
hulpmiddelen als www.stemwijzer.nl
en www.kieskompas.nl die aardige aanknopingspunten bieden om een keuze
te maken. Het voordeel van zo’n advies
is dat al enigszins ingecalculeerd wordt
dat partijen compromissen moeten gaan
sluiten. Dus verrast hoeven kiezers niet

te zijn als de door hun gekozen partij
gaat schuiven. Omdat wij niet van plan
zijn alle - vaak nogal verschillende politieke opvattingen weer te geven,
beperken wij ons tot de zaken waar
ouderen – de doelgroep van deze krant
- direct mee te maken krijgen. Waarmee
wij absoluut niet willen zeggen dat dit
door een ieder als zaligmakend kan
worden beschouwd. Zo eenvoudig zit
onze democratie niet in elkaar. Als een
kiezer een partij zijn stem geeft voor
een kwestie die hem wel aanstaat, is de
kans heel groot dat dezelfde kiezer op
een ander gebied weer op zijn wensen
moet inleveren.

AOW
Een van de ingrijpendste maatregelen
die (nieuwe) ouderen in de toekomst
gaat treffen, is de verhoging (op
termijn) van de AOW-leeftijd van 65
naar 67 jaar en in de verre toekomst
misschien zelfs nog hoger. Er zijn twee

politieke partijen (SP en PVV) die in
hun programma hebben staan dat zij
pertinent tegen opschuiving van de
leeftijd zijn, óók op langere termijn.
De Partij voor de Dieren (van Marianne
Thieme) en Trots op Nederland (van
Rita Verdonk) hebben in de Tweede Kamer wel een keer meegestemd met een
voorstel om de AOW-leeftijd op 65 jaar
te houden. Zij zijn wat betreft de langere termijn wat onduidelijker. Mochten
er lezers zijn die het allergrootste belang
hechten aan het standpunt dat iedereen
op 65 jaar met AOW moet kunnen gaan,
óók op lange termijn, dan zullen zij
een van deze partijen moeten stemmen.
Echter deze partijen zullen hoogstwaarschijnlijk geen enkele rol van betekenis
kunnen spelen bij de kabinetsvorming.
Hierbij kan nog worden opgemerkt
dat bestaande AOW-gevallen en iets
jongere mensen op middellange termijn
(mogelijk in de eerste tien jaar) niet
worden getroffen door opschuiving
van de AOW-leeftijd. Ook moet beseft
worden dat de betaalbaarheid van de
AOW nadrukkelijk aan de orde komt.
Dus als men die op 65 jaar wil houden,
zal iedereen – jong en oud – daarvoor
een hoge prijs moeten betalen.

anderen – kunnen treffen. Het gaat hierbij om eventuele belastingen (ook via
de hypotheekrenteaftrek), zorgpremies
(of eigen risico’s) en van mogelijk toekomstige beperkingen van uitkeringen.
Het verschil is dat ouderen door hun
leeftijd waarschijnlijk een hogere eigen
bijdrage aan hun toenemende zorgkosten moeten gaan leveren (in de AWBZ
en in voorzieningen die niet door het
basispakket worden gedekt). Voor elk
individu kan dat anders, gunstiger of
ongunstiger, uitpakken. Zonder een buil
te vallen met onze voorspelling is één
ding vrijwel zeker: door de economische problemen én door de onontkoombare bezuinigingen van de overheid zal
behoud van koopkracht voor ouderen in
het algemeen de komende jaren moeilijk worden. Zelfs voor de allerlaagste
inkomens. Maar of dat rampzalig is,
valt te betwijfelen. Ons welvaartsniveau
van het laatste decennium in de vorige
eeuw was bepaald ook niet slecht. Voor
de sikkeneurige lezers onder ons, die
hoe dan ook vinden dat het geld elders
te halen is, hebben we de boodschap
dat een democratie valt of staat met
evenwichtige maatregelen. In goede en
in slechte tijden.

Voorspelling
Voorts zijn er nog volop (materiële)
zaken die de ouderen – net zoals alle

Een laatste mooie bloemenwens
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Het laten vervallen
van een testament
Ongeveer tien jaar geleden hebben
mijn echtgenote en ik een testament
laten opmaken. De daarin benoemde
erfgenamen en de executeur-testamentair leven niet meer. Wij beiden zijn
in de zeventig, zijn in gemeenschap
van goederen getrouwd en hebben
geen kinderen. Nu stelt de notaris dat
we een nieuw testament moeten laten
maken, waar we, gezien de kosten,
niet veel voor voelen. Kunnen wij het
huidige testament laten vervallen en
vervangen door een instructie aan
een nieuwe executeur-testamentair?
En wat zijn de kosten van het laten
vervallen van een testament?
U kunt uiteraard uw testament herroepen, waarna het wettelijk erfrecht in
werking treedt, waarin tegenwoordig
ook de kwestie van de langstlevende
is geregeld. Als dat het alleen is, zijn
daaraan geen hoge kosten verbonden. Maar u bent verplicht daarvoor
een notaris in te schakelen. Hij zal

afhankelijk van zijn werk u de kosten
in rekening brengen. Als er een geheel
nieuw testament moet worden gemaakt, zult u dat in de prijs terugvinden. Het benoemen van een executeur
na uw beider overlijden kan alleen
via een testament. In een codicil kunt
u wel uw wensen ten aanzien van uw
uitvaart en dergelijke beschrijven. Aan
een codicil zitten echter vele haken
en ogen. We noemen er bijvoorbeeld
maar één: u bent nooit ervan verzekerd dat degene die uw codicil moet
uitvoeren zich aan uw wensen houdt.
Als er nog aardig wat vermogen in het
spel is, is het sowieso aan te bevelen
toch een testament te laten opstellen. Het is voorts zaak eenmaal in de
vier of vijf jaar te beoordelen of een
opgesteld testament nog is zoals u het
eerder heeft bedoeld. Een notaris zal
dat niet bijhouden.

Sociale voorzieningen
Overwerkgeld telt niet
mee voor WW
Sinds drie weken zit ik thuis doordat
het bedrijf waarbij ik meer dan dertig

jaar heb gewerkt failliet is gegaan.
Gaat mijn WW-uitkering alleen over
het basisloon of telt ook overwerkgeld
mee in de uitkering? Ik zou ook met
prepensioen gaan op 62 jaar. Kan dit
nog steeds?
Uw WW-uitkering is afhankelijk van
uw dagloon in het refertejaar (voordat
u werkloos raakte). Het overwerkgeld
zit daar niet in. Gaat het om een écht
prepensioen – dat is opgebouwd –
dan houdt u die rechten. Is het een
vutregeling, dan is vaak vastgelegd
dat u op het tijdstip van met vut gaan
nog in de betreffende bedrijfstak
moet werken. Dus het kan zijn dat u
uw vutrechten hebt verspeeld. Neem
daarover contact op met uw vakbond
of het betreffende vutfonds. Misschien
heeft het fonds nog een regeling dat
u uw vut (verrekend) al vanaf 60 jaar
kunt opnemen.

AOW en pensioen
Pensioenstorting is
niet terug te vinden
Enige jaren terug is een aantal

oudere personeelsleden gelijk met
mij ontslagen. Dankzij een bij de
rechter bevochten afvloeiingsregeling
hebben we een bedrag gekregen dat
op een lijfrenterekening is gestort.
En een kleiner deel is gestort in onze
pensioenregeling. Over dat laatste heb
ik nimmer een afschrift gekregen. Het
pensioenfonds meldt mij dat ik die ook
niet krijg, maar dat alles is verdisconteerd in mijn pensioenrechten. Als
ik niet weet welk bedrag daarmee is
gemoeid, hoe kan ik er dan op vertrouwen dat mijn vroegere werkgever het
niet op een akkoordje heeft gegooid
met de pensioeninstelling?
U krijgt (soms jaarlijks) van uw
pensioenfonds opgave over welke
pensioenrechten u hebt opgebouwd.
Echter, er is geen enkel pensioenfonds
dat opgeeft hoe dat pensioen aan de
hand van de binnengekomen premies
en koopsommen van de werkgever
(deels ook betaald door de werknemer) is opgebouwd. Immers het is een
collectieve regeling die individueel
rechten geeft. Hoewel wat ingewikkeld, is de extra storting wel deels

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
terug te rekenen aan de hand van de
opgebouwde pensioenrechten. Overigens moet u in uw afvloeiingsregeling
opgegeven gekregen hebben hoeveel
jaar nog extra pensioenbouw zou
plaatsvinden. Maar we nemen zonder
meer aan dat als uw pensioenfonds
of pensioenregeling onder toezicht
staat van de Pensioenkamer van De
Nederlandsche Bank het in orde zal
zijn. Elke pensioenregeling wordt namelijk gecontroleerd door niet alleen
die kamer, maar paritair bestuurd door
vertegenwoordigers van werknemers
en werkgevers. Dus uw veronderstelling dat uw werkgever het op een
akkoordje zou kunnen gooien met de
pensioeninstelling gaat niet zo gauw
op. Als u ontevreden blijft, probeer
dan uw vraag voor te leggen aan de
Raad van Deelnemers en als die er
niet is aan de ondernemingsraad van
uw voormalig bedrijf. Ook hebben de
meeste pensioenfondsen klachtenprocedures Maar het lijkt ons eigenlijk
allemaal verspilde moeite, want als
er iets in dit land goed is geregeld, is
dat de verantwoording over bedrijfspensioenen.
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Frans de Woningontruimer
g
Is er voor U om de betreffende woning geheel
heel
bezemschoon op te leveren volgens de eisen
sen
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
rder.
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Venrooy Tandtechniek

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

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

Wat doen wij zoal:

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

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

l
l
l

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

KUNSTGEBITTEN

STOELEN VLECHTERIJ

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

* Stoelen matterij

Meubeltoonkamers MODERN

* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier

2000 meter showroom met bankstellen - dressoirs - kasten - eethoeken - slaapkamers en kleinmeubelen.

Electrische sta-op /
relaxfauteuil
in leer van € 1190,- nu voor

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

€ 775,-

 Echt rundleer in 4 verschillende kleuren
 Electrische verstelbare relax
 Electrische sta-op
 In hoogte verstelbare hoofdsteun
 Stevige zit
 Gratis thuisbezorgd

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)
Telefoon 010-4268815 I www.meubeltoonkamers.nl
dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur)

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

JAPONNETJES en PAKJES

halve prijs
tevens andere spetterende aanbiedingen!!!!
i.v.m. sale kunnen wij
helaas niet de service bieden
van halen en brengen.

AUTOSCHADE

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens

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.

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

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

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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

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

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang
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Een jeugdherberg was geen hotel
In 1953 gingen mijn vriendin en ik, beiden 21 jaar oud, met de fiets
op vakantie. We hadden van collega’s gehoord dat het heel leuk
was om via jeugdherbergen een rondje Nederland te doen. Na veel
heen en weer gepraat ging mijn vriendin akkoord. We gingen naar
de JeugdherbergCentrale in de Lambertusstraat voor een lidmaatschapskaart en verdere informatie. We kregen een adressenlijst
mee van de NJC en planden een route voor twee weken. Met hier en
daar twee overnachtingen.
We schreven ze allemaal aan om te
reserveren en toen alles rond was,
gingen we ons voorbereiden op dit
avontuur. Maar op het laatste moment
wilde mijn vriendin afhaken. Haar
moeder had een kwakkelende gezondheid en als oudste voelde zij zich
min of meer verantwoordelijk voor
het huishouden. Gelukkig stak haar
vader daar een stokje voor. Op de dag
van vertrek, op zondag, ﬁetste hij een
stukje met ons mee tot bij het eiland
Brienenoord, waar hij wilde gaan
vissen. Wij gingen door naar Arkel
voor onze eerste kennismaking met
het fenomeen jeugdherberg. In elke
vestiging hadden zogenaamde ouders
de leiding, je diende hen dus ook zo
aan te spreken en je aan hun regels te
houden. Vanaf 3 uur was je welkom

- Ton, Dora en Wil -

en als je niet voor 6 uur binnen was,
liep je de warme maaltijd mis. Om
tien uur ging iedereen naar de slaapzaal en als ze de ronde kwamen doen,
moest het stil zijn, en blijven.

Pech
‘s Morgens na het ontbijt had je
corvee en om tien uur moest iedereen
van het terrein af zijn. Ook degenen
die nog een tweede overnachting
hadden geboekt; die mochten wel hun
bagage achter laten. Eens had mijn
vriendin de pech dat haar ﬁetsketting
er af liep. Gelukkig reden we net een
heuveltje af. We zijn lopend terug
gegaan naar een ﬁetsenmaker ,die we
kort daarvoor waren gepasseerd. Hij
wilde ons wel helpen, maar dat ging
een paar uur duren. Toen hebben we
de bus genomen naar Arnhem en een
beetje gewinkeld, kijken en niet kopen
natuurlijk, want wie weet wat je nog
meer voor onvoorziene uitgaven
kon krijgen. Nadat we de ﬁets weer
hadden opgehaald, moesten we ﬂink
doortrappen om op tijd binnen te zijn
voor het avondeten. Helaas was het
inmiddels hard gaan regenen, zodat
we als verzopen katjes binnenkwamen. Kleding drogen was er niet bij,
dus dat hebben we de volgende dag
maar al rijdend gedaan. Jack met

- De gebroeders Bakker en Van der Werken op stap in 1953 -

capuchon over het zadel, broek en
sweater over de zijtassen gedrapeerd en schoenen aan het stuur, die
moest je dan wel vast blijven houden
natuurlijk. Door die regenbui was ik
ﬂink verkouden geworden en iedere
keer als ik mijn neus wilde snuiten,
moest ik een schoen aan mijn vriendin
geven.

Hoofdprijs
Op een avond, toen we al in bed lagen
hadden we trek in een boterham, maar
je moest je bagage altijd in de gang bij
de jassen laten staan, mijn vriendin waagde het er op en sloop heel
zachtjes de zaal uit en kwam terug
met haar brood(plankje), boter en jam
en ja hoor, daar hoorden we al iemand
aankomen. Snel met alles de slaapzak
in. Het licht ging aan, maar iedereen
hield zich natuurlijk muisstil. Daarna
de boel weer opgevist en alsnog opge-

geten. In Emst-Epe, waar we ‘s zaterdags aankwamen, hoorde ik de hitparade, daar luisterde ik thuis ook altijd
naar. Toen we er naar toe liepen, bleek
het uit een klein draagbaar radiootje te
komen. Daar zaten vier Rotterdamse
jongens bij, de oudste daarvan had een
prijsje in de staatsloterij gewonnen
en daar dat radiootje van gekocht.
Nog geen jaar later zijn we getrouwd
en daarmee was dat geld voor mij/
ons de hoofdprijs geworden. Een paar
weken na onze huwelijksdag gingen
we samen een rondje jeugdherbergen
doen, maar ondanks ons trouwboekje
moest hij naar de jongens- en ik naar
de meisjeszaal. Zo ging dat toen, een
jeugdherberg was geen hotel.
T.Bakker-v.d. Giessen
Westerbeekstraat 66a
3074 DM Rotterdam.

Senioren Mans
Genoeg Dag
Mans Genoeg wordt op donderdag 3 juni
van 13.00 tot 21.30 uur voor het eerst
georganiseerd door Stichting Buurtwerk
Alexander in Multifunctioneel Centrum
De Kristal in Nesselande. Op deze dag
krijgt u veel informatie over activiteiten
die door verschillende organisaties en
verenigingen in de deelgemeente Prins
Alexander worden georganiseerd. Met
name die activiteiten die interessant zijn
voor mannen, wat niet wil zeggen dat het
niet voor vrouwen is!
Van 13.00 tot 21.30 uur zijn er diverse
workshops, demonstraties, informatiestands en nog veel meer. De entree is
natuurlijk gratis.
Workshops
Activiteiten en verenigingen die worden
gepresenteerd zijn: golfen, tafeltennis,
darten, koersbal, gymnastiek, kegelen,
postzegelruilbeurs, werken met de computer, modelbouw, zomeractiviteiten en
schilderen. Ook is er een discussiegroep
met als leidende vraag “wat te doen als je
stopt met werken”. U kunt gratis meedoen
met deze activiteiten. Er zijn een aantal
workshops waar u voor een klein bedrag
aan mee kunt doen. Workshops koken,
beeldhouwen en wijnproeven kosten €
3,50 p.p. per workshop.
Workshops introductie beleggen, nordic
walking en fotograﬁe kosten € 1,- p.p. per
workshop. Voor de precieze tijd van de
workshop belt u met één van de buurthuizen van SBA, bijvoorbeeld met buurthuis
Alexanderpolder, tel: 4205055 of met De
Kristal zelf. Wilt u zeker zijn van een plek
schrijf u dan nu vast in!
Voor het bezoeken van deze dag hoeft u
zich niet van te voren aan te melden.
Multifunctioneel Centrum De Kristal, Cypruslaan 404 in Nesselande, tel: 2862760

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 18 mei 2010
De bokssport en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is ongelooﬂijk hoeveel goede boksers de Maasstad heeft gekend. In het boek
‘De Waarheid over de Bokssport’ komen er alleen al tientallen aan bod. De foto van deze bokser is in oktober 1957 gemaakt. C.W. Goudswaard uit Hoek
van Holland schrijft: “De raadfoto is voor mij heel simpel. Zijn naam is Toon Schuurmans. Hij woonde in de Rosenveldtstraat. Hij heeft bij mij op school
gegaan. Ik ging op boksles bij Schilperoord in de Mathenesserlaan. Toon wilde daar graag eens kijken en daarna was hij er helemaal weg van. Omdat mijn
sportschool nogal duur was (zes gulden per maand) is hij naar Jo de Groot gegaan. Hij
bleek een heel goede bokser. Later is hij naar Theo Huizenaar gegaan.” Ook J. Reedijk
uit Hoogvliet herkende Schuurmans meteen. Hij laat weten: “Ik ben jarenlang controleur geweest bij de bokswedstrijden van Theo Huizenaar. Ik heb Schuurmans persoonlijk gekend en heb hem vaak in Odeon en in de Rivièrahal zien boksen en winnen.”
Toon Schuurmans (1960) werd wel de ‘Gentleman’ genoemd, omdat hij niet voor de
knock-out ging. Hij bokste 128 partijen in het welter- en zwaarweltergewicht. Hij werd
tweemaal Nederlands kampioen en driemaal behaalde hij het Zuid-Hollands kampioenschap. Zijn laatste partij was in 1964. De foto is zo goed als zeker genomen bij de
partij tegen Joe Nesladex in Rotterdam op 28 oktober 1957. Een maand later bokste Schuurmans onbeslist tegen de Deen Chris Christensen, op dat moment de nummer twee van de wereld. In een artikel in de Volkskrant van 2006 staat dat Toon zich nooit druk maakte
voor een wedstrijd: “Hij lag vaak in de kleedkamer gewoon nog te slapen.” Na zijn proftijd verdiende hij de kost met het opkopen van
oude materialen. Daarover zegt hij in hetzelfde artikel: “Ik had goede relaties bij Van Ommeren en Verolme. Ik ben rijk geweest, maar
heb er geen gulden aan overgehouden.”
Nieuwe foto
Een huiselijk tafereel in Rotterdam in 1956. De aandacht gaat uit naar iets dat op tafel ligt. Een van de gefotografeerde personen
is een bekende Rotterdamse sporter? Wie is hij en naar welk voorwerp wordt gekeken?
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Donderdag

3 JUNI
Dinsdag

8 JUNI

Dinsdag

8 JUNI
Vrijdag

4 JUNI
Dinsdag

8 JUNI
Vrijdag

11 JUNI
Donderdag

17 JUNI
Vrijdag

25 JUNI

Zaterdag

26 JUNI

Donderdag

1 JULI

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

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

‘Van stad tot
UITGELICHT Puin - verwoest
Rotterdam’
Koos Postema bezichtigde als eerste in het Schielandshuis de
expositie ‘Van stad tot puin - verwoest Rotterdam’, met in zijn voetspoor tientallen genodigden. Het monumentale pand is een van de
weinige restanten van het oude Rotterdam en het enige overgebleven 17de eeuwse gebouw in het centrum. De gepensioneerde
verslaggever, presentator en journalist is een geboren Rotterdammer, die na het bombardement op zijn woonbuurt in Kralingen als
achtjarige verhuisde naar Vlaardingen-Ambacht.

Mantelzorgers delen
kennis en ervaringen
in maandelijks
Mantelzorgcafé
Elke laatste woensdag van de maand organiseren Stichting
DOCK Steunpunt Mantelzorg en woonzorgcentrum Hoppesteyn
van De Stromen het Mantelzorgcafé in de brasserie van Hoppesteyn. (Ex-)mantelzorgers worden in de gelegenheid gesteld
om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Ineke Klaassen van Stichting DOCK Steunpunt Mantelzorg
en Ronald Hugers van De Stromen vertellen meer over mantelzorg en het mantelzorgcafé.
‘Mantelzorgers hebben een extra
rol: als je zorgt voor iemand in
de familie of voor bekenden ben
je niet alleen partner, dochter,
zoon, vriend of vriendin, maar ook
verzorgende,’ vertelt Ineke. ‘Mantelzorger zijn overkomt je, daar
kies je niet voor. Het betekent
ook goed voor jezelf zorgen om
het vol te kunnen houden zonder
overbelast te raken. Het kan
helpen als je weet hoe je af en toe
vervangende hulp kunt regelen of
iets ontspannends voor jezelf kunt
doen.’
Elke maand een ander thema
Elke laatste woensdag van de
maand vindt het mantelzorgcafé
plaats in de brasserie van woonzorgcentrum Hoppesteyn. Ronald:
‘Elke bijeenkomst heeft een ander
thema. Op 26 mei jongstleden
was dat respijtzorg. Niet iedereen
weet wat de mogelijkheden zijn
met betrekking tot mantelzorg.
Respijtzorg bijvoorbeeld is zorg

aan een zorgbehoevende, met als
doel om diens mantelzorger(s) te
ontlasten en vrijaf te geven.’ Ineke
vult aan: ‘Overige thema’s die aan
de orde komen tijdens de bijeenkomsten zijn onder andere time
management, de balans in het
zorgen en werk en mantelzorg. Of
je nu mantelzorger bent geweest,
nog steeds bent of interesse hebt
in mantelzorg: je bent welkom. De
eerstvolgende bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 30 juni.’
Meer informatie
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met Ineke
Klaassen van Stichting DOCK
Steunpunt Mantelzorg via 010
414 00 99. Woonzorgcentrum
Hoppesteyn is gevestigd aan de
Boezemsingel 100 te Rotterdam.
Het Mantelzorgcafé start om 19.30
uur en duurt tot circa 21.30 uur.
Binnenlopen kan vanaf 19.00 uur,
de toegang is gratis.

Koos vertelde hoe hij in de ochtend
van het bombardement speelde in de
Nieuwe Rubensstraat en nog naar zijn
broer Jan had gezwaaid toen hij naar
de Botersloot ging voor zijn werk bij
de PTT. Moeder Postema, haar broer
oom Ger, Koos, zijn zusjes Aagje en
Lenie zaten aan de middagboterham
toen bij het luchtalarm het aanzwellende gebrom van vliegtuigmotoren werd
gevolgd door dreunende klappen en
een schuddend huis. De trap hing los
en deuren waren er niet meer. Zo hard
ze konden, renden ze de verwoeste
buurt uit naar een tante in Capelle aan
den IJssel, waar geen contact meer

mee bestond, doordat het gezin na
het overlijden van vader Postema in
1936 niet christelijk meer was. Via
de Hordijk in IJsselmonde kregen de
Postema’s een huis in VlaardingenAmbacht en daar groeide Koos op.
Kunstwerken
Diverse kunstenaars verbeeldden met
hun werk de verschrikkelijke gevolgen
van het bombardement van 14 mei
1940. Bekende Rotterdammers als
Dolf Henkes, Marius Richters en Henk
Chabot schilderden hun in het hart
getroffen stad. Ook niet-Rotterdammers, Duitse soldaten en hedendaags

beeldend kunstenaar Raquel Maulwurf
legden de verwoesting vast. Het
Historisch Museum Rotterdam toont
70 jaar na het bombardement ruim 100
tekeningen, prenten en schilderijen van
de verwoeste stad in het Schielandshuis. De tentoonstelling is tot met 26
september 2010 te bezoeken.
Postema kreeg aansluitend een exemplaar van het luisterboek ‘Rotterdam
langs de brandgrens’ door Lenie
Mulder, een van de 54 mensen die aan
het historisch document meewerkten
door hun oorlogsverhaal te vertellen.
Deze vertelsels zijn onder redactie van
Martina Florians en Linda Malherbe
vastgelegd op vier cd’s. Het luisterboek kost € 9,95 en is verkrijgbaar bij
het Historisch Museum en de erkende
boekhandel. Het Schielandshuis is
gevestigd aan de Korte Hoogstraat
31 in Rotterdam en is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 11.00
tot 17.00 uur. Voor informatie: www.
historischmuseumrotterdam.nl

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (61)

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 in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt dit jaar.

Boegbeeld
Het Koopvaardijhof geldt als het
oostelijk boegbeeld van het Noordereiland, dat vanwege de vorm in
sommige publicaties ‘Sigaar in de
Nieuwe Maas’ wordt genoemd. Op
de plek van het markante woongebouw werden in vroeger tijden op
het voormalige bedrijvencomplexje
Antwerpse Hoofd, Prins Hendrikkade en Maaskade volop scheepvaarten andere activiteiten bedreven.
In de eerste dagen van de Tweede
Wereldoorlog werden panden van
deze sigaarpunt zwaar beschadigd
door beschietingen en gingen in
vlammen op. Dat was ook het geval
met (bedrijfs)panden op de Maaskade vanaf de Prins Alexanderstraat
naar het Antwerpse Hoofd. Jarenlang
heeft het na het puin ruimen braak
gelegen en werd ’t Puin, zoals het
werd genoemd, gebruikt voor onder
meer het spelen van de eilandcompetitie straatvoetbal.
Het Antwerpse Hoofd was vanaf
1902 het domicilie van de transportfirma fa. H. Broekman & Co, die onder meer een bootdienst onderhield
op Antwerpen. Later specialiseerde

het bedrijf zich ook in het vervoer
van personenwagens. Hiervoor had
Broekman, naar eigen idee, opleggers van twee verdiepingen laten
bouwen, goed voor het vervoer van
minimaal acht auto’s per keer. Op
21 januari 1951 nam Broekman op
het Antwerpse Hoofd samen met
de NV Scheepvaartmaatschappij
Telegraaf nog een nieuw bedrijfspand in gebruik. Ruim twintig jaar
later zijn de opstallen ontruimd
en afgebroken, waarna op 28 april
1981 de eerste paal de grond in
ging voor de bouw van het robuuste

appartementenblok en de aanleg
van een fraaie binnentuin. Het was
destijds opgezet als wooncentrum
voor mensen met een band met de
binnenvaart. Aan deze beleidslijn
is lang vastgehouden, maar meer
en meer hebben ook anderen er een
woonplek gevonden met een fraai
panorama op het waterfront Nieuwe
Maas en Koningshaven. Slechts
gerenoveerde panden in het blokje
Prins Hendrikkade, De Ruyterstraat
en Marinestraat herinneren nog aan
de vooroorlogse periode.
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PHILIPS
107cm LCD tv

- Type 42p5604

-

107cm Full-HD 1080p beeld kwaliteit
zeer eenvoudige bediening
enorm goede geluids kwaliteit
apart in te stellen hoofdtelefoon volume
d.m.v. lichtsensor zeer energie zuinig
en altijd goed ingesteld voor dag of avond
- 2 scart, 4 hdmi, USB foto, digitenne reader
- uiteraard met stereo en teletext
- geleverd met draaibare voet

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

van € 1199,voor

€ 699,-

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

VO N

DE CONCURRENT

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 465 11 08

Méér dan 30 jaar levering en
installatie van airconditioning
en koeltechniek voor
MKB en particulier.
Airconditioning
Keuze uit diverse
modellen of
kanalensysteem voor de
perfecte klimaatbeheersing!
Nijverheidsweg 31
3161 GJ Rhoon
T • 010 - 2236466
F • 010 - 2236136

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

www.cuperusdominicus.nl

U

Het vanouds bekende goedkope adres

Bezoek onze toonzaal in de regio

Dealer van:

Bel voor een persoonlijk advies óf kijk op www.bako.nl

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

23 vestigingen in Nederland
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- Advertorial -

Een nieuwe
SmileClinic locatie
in winkelcentrum
Keizerswaard.
Het is alweer 5 jaar geleden
dat SmileClinic zich vestigde in Rotterdam Ommoord.
Inmiddels is er ook een
vestiging in Gouda en vanaf
1 juni opent SmileClinic de
deuren van haar nieuwe
vestiging in Rotterdam IJsselmonde.
De oprichters zijn 17 jaar actief op het
gebied van implantologie, tandheelkunde, tandprothetiek en tandtechniek
in Nederland. Het werkterrein omvat
de orale rehabilitatie van gebitselementen die (gedeeltelijk) verloren zijn
gegaan. Het succes wordt gevormd
door de jarenlange ervaring van de
oprichters en de specialisatie voor
ieder zijn eigen vakgebied. SmileClinic voorziet in innovatieve producten
die zich onderscheiden in kwaliteit, betrouwbaarheid, esthetiek en
gebruiksgemak. De verbetering van
de levenskwaliteit van de patiënt staat
hierbij voorop.
De vestiging Keizerswaard is uniek
te noemen. De locatie heeft twee
behandelkamers een digitaal röntgen
systeem en een inpandig tandtechnisch
laboratorium. Op deze manier kunnen
reparaties aan kunstgebitten verzorgd
worden, klaar terwijl u wacht of even
een boodschap doet.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni
houdt SmileClinic een open dag om
iedereen te laten zien wat SmileClinic
voor u kan betekenen. Bent u verhinderd dan kunt u gerust op een ander
moment bij hen binnenlopen.
Alle informatie over de behandelmogelijkheden vindt u op de website:
www.smileclinic.nl
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Eindexamenklas
op de Wolfert van Borselen
Ik ging van het lager onderwijs naar de mavo in de Rosener
Manzstraat toen de naam Herman Heijermans mulo net was
vervangen door Wolfert van Borselen. Het ‘luchten’ in de examenklas mavo 4 van de Wolfert van Borselen bestond meestal
uit een ommetje naar de warenmarkt op het plein van de Grote
Visserijstraat, waar veel klasgenoten de van huis meegebrachte
boterhammen in de afvalbak deponeerden ten faveure van een
zak gebrande pinda’s of een dubbele friet met. Over het algemeen
waren mijn ‘lotgenoten’ brave jongens en meisjes. Vrijwel alle
overtredingen vielen onder het kopje baldadigheid. Gevochten
werd er zelden op het schoolplein en als het al tot een handgemeen kwam, werd dit meestal behoedzaam afgeschermd door
breed geschouderde knapen die er al vroeg van doordrongen
waren dat je dit soort conflicten beter kon oplossen zonder tussenkomst van de met surveillancedienst belaste docenten.
Onverwachte vrije uurtjes - mededelingen op het schoolbord over ziek
geworden docenten konden doorgaans
op juichende reacties rekenen- werden
meestal doorgebracht in café Statendam
aan de Mathenesserweg. Althans door
de meisjes. Jongens die zich hadden
bekwaamd in het edele biljartspel
gaven de voorkeur aan het naburige
café Alhena. Buiten bereik van de
vorsende blikken van de barkeeper en
de vaste klanten probeerden ze daar in
alle rust de ﬁjne kneepjes van het ‘tien
over rood’ onder de knie te krijgen.
Achter de bar van Statendam stond
Bert van der Wiel, die enkele jaren later
met Trudy Schnell, Jan Vreedenburg
en Paulette Bronkhorst de op ABBA gestoelde zanggroep Champagne vormde.
Het nummer ‘Rock & roll star’ klinkt
menigeen ongetwijfeld nog bekend in
de oren. Van der Wiel overleed in 2009
op 64-jarige leeftijd aan een slopende
ziekte.
Populair
Docenten die geen orde konden
houden, waren er in alle soorten
en maten. Bij een van hen kon je
het zelfs wagen tijdens de les een
sigaret op te steken. Heel onberekenbaar was de lerares Aard-

rijkskunde en Nederlands. Haar lessen
hadden kop noch staart en elke keer
moest je maar afwachten welk cijfer
zij op je rapport liet belanden. Een heel
bijzondere en zeer prettige docent was
de in 1913 geboren Piet van Amen. Met
zijn vrouw Cootje (tevens de tante van
Coen Moulijn, JP) was hij als het accordeonduo De Pico’s wereldberoemd in
Rotterdam en verre omstreken. Ronduit
populair was de docent Wiskunde,
Theunissen, die de toch bepaald niet
gemakkelijke materie in vrij heldere bewoordingen kon uitleggen. Wij hebben
in die examenklas aan de wieg gestaan
van het vak Maatschappijleer. Erg nuttig, want wie voorheen (met succes, JP)
alle schoolklassen had doorlopen, wist
niet hoe een bankoverschrijvingsformulier moest worden ingevuld. Geen idee
hoe het vak nu is ingevuld, maar wij
jonge pioniers mochten bijvoorbeeld de
ideale reclamespot bedenken en onderwerpen voor een (politieke) discussie
aandragen. Dit vak was op het bordje
geschoven van de biologie- en geschie-

- Bert van der Wiel
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denisdocent R. Sörensen. Het
was de tijd dat het landelijk politiek
debat werd beheerst door Joop den Uyl
(PvdA) en Hans Wiegel (VVD). Dries
van Agt was toen een progressieve
minister van KVP-huize die tot verdriet
van zijn voorman Frans Andriessen samen met onder anderen Jaap
Boersma, Tjeerd Westerterp en Ruud
Lubbers de komst van het eerste en
laatste kabinet Den Uyl mogelijk had
gemaakt. Een werkstuk dat ik over de
informatie in opmaat naar dat eerste
kabinet Den Uyl had geproduceerd,
viel goed in de smaak bij genoemde
Sörensen. Ik heb het 37 jaar na dato

- Piet van Amen va

n het accordeon
muziekdocent op duo De Pico’s was een blauwe ma
de Wolfert van Bo
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nog steeds bewaard en lees nu op zijn
toegevoegde kattenbelletje: ‘Heel goed
werk! Ik zou het niet verbeterd hebben
qua inhoud, maar wel qua vormgeving,
hoewel dat natuurlijk minder belangrijk
is’. Zelf zat ik op de lijn van de PSP-ers
Van der Lek en Van der Spek. De klas
telde enkele overtuigde volgers van het
gedachtengoed van CPN-leider Marcus
Bakker. Sörensen was er ‘heilig’
(socialistisch is in dit verband wellicht
een beter woord, JP) van overtuigd dat
alleen de door Den Uyl uitgestippelde
koers zou leiden naar een rechtvaardige- en sociale maatschappij. Omdat de
klas ook een aantal overtuigde D’66-ers
en VVD-aanhangers telde, verliepen
die debatten volgens een bepaald verhit
patroon. Toen de scholieren een dag
staakten om via een grote demonstratie
in het centrum van Rotterdam te protesteren tegen de oorlog in Vietnam, waren
wij er stellig van overtuigd dat ons (niet
van tevoren gemelde) wegblijven
achteraf de instemming van Sörensen
zou hebben. Dat hadden we gedacht!
Hij betichtte ons er ronduit van dat
we gezwicht waren voor de verleidingen van een extra vrije dag. Daarmee
was hij voor ons van zijn progressieve
voetstuk gevallen. Die rimpels zijn
nooit meer helemaal gladgestreken.
Bezetting
Om te voorkomen dat ons afscheid van
de school na het eindexamen geruisloos
zou verlopen, kozen we kort voor de
dag des oordeels voor de in die tijd
gebruikelijke schoolbezetting. Een van
de avontuurlijkst ingestelde knapen
slaagde erin aan de achterzijde een
raam te openen. De ervaring had hem
geleerd dat de conciërge daar bij het
afsluiten zelden controleerde. Gelukkig
zo ook deze keer. Daardoor was het
voor ons als leidinggevend comité
een ﬂuitje van een cent de volgende
ochtend de school binnen te dringen
en over te gaan tot de activiteiten die
kenmerkend zijn voor een bezetting.
Met enige haast barricadeerden we
de voordeur, waarna ook de overige

toegangsmogelijkheden hermetisch
werden afgesloten. Nadat de docenten
en onze jongere medeleerlingen letterlijk voor een dichte deur stonden,
besloot ik als een van de ‘leiders van de
bezetting’ hoogstpersoonlijk de krant te
bellen om met enige trots kond te doen
van onze ordeverstorende activiteiten.
In geuren en kleuren vertelde ik de
verslaggever van Het Vrije Volk welke
hectische gebeurtenissen zich deze
ochtend in de Wolfert van Borselen
hadden afgespeeld. Uiteraard vergat ik
niet hem uit te nodigen om persoonlijk
poolshoogte te komen nemen. ‘Willen
jullie daarmee protesteren tegen het beleid van de schooldirectie?’, luidde zijn
onverwachte tegenvraag. Enigszins uit
het veld geslagen legde ik hem uit dat
het hier slechts om een eindexamenactie ging. Het niet volgen van mediatraining brak mij nu op. Ik had dat toch
wat slimmer moeten aanpakken. Te
laat! De verslaggever had zijn interesse
al verloren en mompelde snel nog een
afscheidsgroet alvorens op te hangen.
Mislukt
Hoewel het lang niet altijd pais en vree
was gedurende dat laatste schooljaar
overheersen de positieve herinneringen. Mavo was voor velen toen een
eindopleiding. Na een mislukte poging
toegelaten te worden tot de Kunstacademie (daartoe aangetrokken door de
Beeldende Kunst Regeling –BKR),
toen nog gevestigd aan de G.J. de
Jonghweg, koos ik voor een baan in het
bedrijfsleven om na mijn verhuizing
naar Roosendaal uiteindelijk in de journalistiek te belanden, waar ik overigens
regelmatig verslag heb gedaan –en nog
steeds doe- van schoolse activiteiten.
Via dit werk heb ik ook Trudy Schnell
van Champagne terug gevonden.
Tegenwoordig is ze de ‘vrouw van en
vrouw achter’ de Roosendaalse jazzlegende Jack van Poll.
Door Jaap Pleij
jaap.pleij@telfort.nl
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
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VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

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)
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

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

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

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

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!!!

Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Hogadent

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

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

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

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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World Ship Society Rotterdam Branch actieve club

Ware liefhebber spot de schepen
Foto- en filmtentoonstelling werpt ander
licht op geschiedenis
Rotterdam-Zuid
Na het succes vorig jaar van de fototentoonstelling ‘Ziet Zuid, 140 jaar
Rotterdam-Zuid in foto en ﬁlm’ en het
gelijknamige boek, houdt het Historisch
Museum Rotterdam vanaf 12 november
de tentoonstelling ‘Rotterdam-Zuid van
Binnenuit’, opnieuw in gebouw Gemaal
op Zuid. Amateurfoto’s en familieﬁlms
laten in ‘Rotterdam-Zuid van Binnenuit’ het leven op Zuid in verschillende facetten zien. De geschiedenis
van Rotterdam is veelvuldig beschreven
en zichtbaar in tal van foto’s en ﬁlms,
maar het accent ligt vooral op de Rechter
Maasoever. De geschiedschrijving van
Rotterdam-Zuid wordt vaak beperkt tot
de economische aspecten, zoals de ontwikkeling van de havens en de industrie.
Het gewone leven wordt nauwelijks
besproken of getoond. Terwijl een groot
deel van de Rotterdamse bevolking juist
woont of woonde in de diverse wijken
op de Linker Maasoever. Welke verhalen
hebben zij, hoe beleven zij de voortdurende veranderingen op Zuid en welke
beelden bewaren ze daarbij?
Amateurfoto´s en 8mm-ﬁlms gaan de
bezoeker deelgenoot maken van het alledaagse leven en bijzondere gebeurtenissen in het leven op Zuid. Het echte
verleden van Rotterdam-Zuid openbaart
zich juist in die familiealbums en 8mmﬁlms. De tentoonstelling Rotterdam-Zuid
van Binnenuit is daarom een waardevolle
bijdrage aan het collectieve geheugen
van dit deel van de stad. Heeft u familiefotoalbums of 8mm-ﬁlms gemaakt
in Rotterdam-Zuid tussen 1930 en nu
(bijvoorbeeld een picknick in het park,
Koninginnedag, een wandeling door de
buurt, een verjaardagsfeestje, uitstapjes met de vereniging enz.) dan kan
dat interessant zijn voor deze nieuwe
tentoonstelling. Iedereen die waardevol
beeldmateriaal heeft, wordt opgeroepen
contact op te nemen met de samensteller
van de tentoonstelling, Joop de Jong, via
zuid@hmr.rotterdam.nl of 010-8404392.
‘Rotterdam-Zuid van Binnenuit’ laat ook
de Tweede Wereldoorlog van een verrassende kant zien. Veel Duitse soldaten
fotografeerden tijdens het bombardement
en de bezetting. Amateurfotograﬁe als
vrije tijdsbesteding voor de soldaten
werd sterk gestimuleerd. Er is in 1941
zelfs een fotoboek met amateurfoto’s van
Duitse soldaten uitgebracht met onder
andere een foto van vliegveld Waalhaven direct na het bombardement. Een
selectie uit de archieven is zichtbaar op
de tentoonstelling.
Het boek ‘Ziet Zuid, 140 jaar RotterdamZuid in foto en ﬁlm’ (incl. dvd), gemaakt
naar aanleiding van de eerdere expositie,
is nog verkrijgbaar in de boekhandel en
kost 22,50 euro.

Vaak wordt onderschat hoeveel échte liefhebbers van schepen de
Rotterdamse haven afstruinen. Van jong tot oud. Vooral als je wat
ouder bent – vaak in de vut of gepensioneerd – kun je tijd vinden op
je gemak met je camera in havens en aan de Nieuwe Waterweg op
stap te gaan om de vele schepen digitaal vast te leggen. Sommigen hebben inmiddels op hun pc of extra harde schijven duizenden
schepen verzameld. Via internet wisselen scheepsspotters in alle
grote havens hun soms bijzondere foto’s en gegevens uit. In een
van de drukste havens van de wereld kunnen ze hun hart ophalen.
Niet voor niks is de Rotterdam Branch
met 250 leden de grootste afdeling van
de World Ship Society, de in Engeland
gevestigde wereldwijde club van (particuliere) liefhebbers van scheepvaart
en schepen die, hetzij beroepshalve
hetzij uit grote persoonlijke belangstelling, lid zijn.
De Rotterdam Branch is zeer actief: zij
organiseert maritieme avonden, excursies en reizen en geeft vijf keer per jaar
een door de leden gemaakt informatiemagazine uit met allerlei wetenswaardigheden en veel (historische) foto’s.
Er zijn van de World Ship Society
twee andere afdelingen in Nederland:
Groningen/Delfzijl en Vlissingen.
Voorzitter Cees de Keijzer is razend
enthousiast. Vanuit zijn appartement
in Maassluis aan de Nieuwe Waterweg is hij in staat met kijkers alles
dat voorbij vaart dichtbij te halen en
vanaf zijn balkon scherp digitaal te
fotograferen. Sinds 2004 is hij bij het
Havenbedrijf Rotterdam gepensioneerd

als senior beleidsadviseur maritieme en
milieuzaken. Hij is al 48 jaar actief in
de scheepvaart. In het kleine wereldje
van de haven wordt hij beschouwd
als ‘de keizer’ van de scheepvaart in
Rotterdam.
“Laat de liefhebbers vooral kijken op
de site www.worldshipsocietyrotterdam.nl”, benadrukt hij. Als een ware
marketingmanager wijst hij erop dat de
mensen hierop al veel informatie kunnen krijgen, maar dat als zij lid worden
– 30 euro per jaar – zij aan de talloze
‘mooie’ activiteiten kunnen meedoen.
Gemêleerd gezelschap
Willen ze ook nog elke maand het
Engelstalige informatieorgaan van de
World Ship Society, dan betalen ze in
totaal 90 euro per jaar. “Iedereen is
welkom. We hebben alle soorten leden
in de breedste zin van het woord, een
gemêleerd gezelschap van koks tot aan
kapiteins. We hebben allen één ding
gemeen: we houden van schepen en

- Eenmaal per jaar met een partyschip de haven spotten -

- Cees de Keijzer; “de keizer” van de haven -

scheepvaart.”
Voor alle duidelijkheid, de Rotterdamse club is een vereniging zonder
commerciële belangen. Haven- en
scheepvaartbedrijven kunnen uiteraard
wel adverteren in het magazine.
In Rotterdam zijn er naar inschatting
van Cees de Keijzer enkele tientallen
verwoede scheepsspotters, die voortdurend foto’s leveren. Een prachtige
plaats is de blokkendam aan het eind
van de Maasvlakte, waar men in de
Maasmond dag in dag uit de schepen
kan zien in- en uitvaren. Per jaar doen
er circa 33.500 zeegaande vaartuigen
Rotterdam aan, waarvan het grootste
deel van de ‘calls’ bestaat uit steeds
terugkomende schepen, zoals veer- en
lijndiensten.
Gek
Hoe ‘gek’ de leden zijn van schepen,
blijkt uit de reizen die jaarlijks worden
georganiseerd om op andere plekken
naar de scheepvaart te kijken. Groepen
van de Rotterdam Branch zijn in wisselende samenstelling en op eigen kosten

Leven zanger Eddy Doorenbos (89) verwoord

‘Gentleman of Swing’

afgereisd naar Rendsburg aan het
Kielerkanaal, Hamburg, Bremerhaven,
Cuxhaven, maar ook naar Singapore en
Zuid-Afrika (o.a. Kaapstad en Durban).
Andersom gebeurt ook: spotters uit andere landen komen in de Rotterdamse
haven kijken naar schepen.
De brancheavonden van de Rotterdamse afdeling worden druk bezocht. Als
spreker had men een keer de stuurman
die in 1950 op de brug stond van de
Willem Ruys, toen die in aanvaring
kwam met de Oranje in de Rode Zee,
een historische botsing tussen twee
beroemde Rotterdamse passagiersschepen.
Eenmaal per jaar vaart de club van
‘shipaholics’ een dag lang op een partyschip de hele haven door. In juni is
dat weer het geval. Een hele dag praten
over schepen, uiteraard over havenbedrijven en fotograferen met soms
de allerduurste en modernste digitale
camera’s waarop sommige beroepsfotografen jaloers kunnen zijn.
Hans Roodenburg

- Eddy Doorenbos en
zijn vrouw Micky in
augustus 2007 aan
hun huiskamertafel
in Barendrecht. Foto
Rein Wolters -

Hoewel geboren in Den Haag en nu wonend in Barendrecht heeft de 89-jarige zanger Eddy Doorenbos
meer met Rotterdam op dan menig geboren en getogen Rotterdammer. Na omzwervingen woonde hij
ook aan de Lengweg in Hoogvliet en aan de Lede in Vreewijk. Het zijn een paar facetten uit het kleurrijke, kunstzinnige leven van de rijzige, immer levenslustige en nog steeds optredende vertolker van
het Great American Songboek.
De Vlaardingse auteur Aart Marinissen
en uitgeverij Coolegem Media Rotterdam publiceerden deze maand een
compact en zeer leesbaar levensboek
over ‘Eddy Doorenbos Gentleman of
Swing’.
Daarmee heeft Eddy Doorenbos gekregen waar generatiegenoten Johnny
Hoes en Annie de Reuver (beiden 93
jaar) al over beschikten: zijn levensbeschrijving in boekvorm. Doorenbos
kreeg grote bekendheid als vocalist
van De Millers, het orkest van Ab de
Molenaar, waaraan hij tientallen jaren

was verbonden. Hij ontpopte zich als
goed gitarist, een bekwaam bassist en
kan met zijn plezierige pianospel vele
uren verrukkelijk laten verglijden.
Muziekkenner Skip Voogd schreef de
covertekst en inleiding van het boek en
geeft aan: ‘Maar bovenal is Eddy een
voortreffelijk vocalist, al decennialang
vooraan bij de vaderlandse vertolkers
van het Great American Songbook.
Hoewel zijn stembanden al vele
duizenden kilometer hebben afgelegd,
lijkt Eddy’s stem niet ouder te worden.
Hij beschikt nog steeds over de gave
de tekst en zelfs de meest simpele song

niet alleen te zingen, maar ook tot een
belevenis te maken en er zich regelrecht mee in het hart van de luisteraar
te nestelen’.
In 1985 vestigde Eddy zich aan de
Costa del Sol. Naast genieten van het
klimaat ging hij er schilderen. Eddy
ontdekte er, na een mislukt huwelijk
met Nellie van der Wal van de Rotterdamse Rochussenstraat waar hij een
tweeling bij heeft, zijn Micky. Zijn
kunstzinnige schilderwerk was een
openbaring voor ﬁlmsterren als Gina
Lollobrigida, Anita Ekberg en Sean
Connery, die doeken van hem kochten.

Voorts exposeerde hij in Frankrijk,
Zwitserland, Nederland, België, Zweden en Spanje.
Rein Wolters
‘Eddy Doorenbos
Gentleman of Swing’
van auteur Aat Marinisse
bevat 128 pagina’s en
tientallen illustraties. Het is op het
formaat van 13,5 bij 21,5 centimeter, gebonden/
genaaid, uitgegeven door Coolegem Media
te Rotterdam en kost 12,95 euro. ISBN 97890-75352-84-9. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of via info@coolegem-media.nl Vrienden
van De Oud-Rotterdammer betalen slechts €
10,95 (zie de Vriendenvoordeelpagina of www.
deoudrotterdammer.nl)
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Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

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

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
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

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

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.

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

Tel. 0180 - 418 414

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

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

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

LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

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

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

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl
Vakantie
in hetin
prachtige
Sauerland
Vakantie
het Sauerland

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

Faulebutter
Faulebutter

525 m hoogte

525 m hoogte

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

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

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

•

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

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

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

Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Graag sturen wij u onze brochure toe.

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

‘De-geniet-van-eenzomer-vol-voordeel-Pas.’

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

www.ovmrotterdam.nl

Oer-Hollands: Ga een lekker harinkje happen

Gratis
€ 6,-

Bezoek ruim honderd particuliere verborgen tuinen

€4,

Bewonder schepen met een dagtocht Sail Amsterdam

€ 20,50

Zie hoe de paarden dansen op het CHIO Rotterdam

50

€10,-

GRATIS VAKANTIE - - - - - - Kan dat?
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

Ja dat kan! - - - - - Kijk op:

WWW.KLOOSTERCHALETS.NL

2 gratis
kaarten

Nieuwe lente, nieuwe liefde ?
Geniet van een high tea op het terras langs het water
Vaar met de fluisterboot door Schiedam

€ 16,

50

€10,€ 6,

50

€ 3,

25

Vakantie in het

van
Brabant
Voor
singles
van 40 tot 85 jaar.

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
www.40PlusRelatie.nl
(lid BER)
De prijs voor
dit arrangement
is BB
incl. busretour,
4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
Hoofdstraat
53, 6281
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
Mechelen Zuid-Limburg NL
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

€ 700,00

Bel: 015 – 88 94 807

Tel: 043-4551636 www.deoudebrouwerij.nl
Een geheel verzorgde vakantie temidden
te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV.
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
De kamers zijn op de begane grond en goed
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
Vakantie
in het
van
Brabant
Dit Senioren-hotel
biedt u een geheel
uit op een
prachtige
tuin en / of bos, met
verzorgde
vakantie
op
basis
van
volpension
eigen
terras
met
buiten
meubeltjes.
Dus u
Kerstarrangement
24
december
tot
01
januari
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Leuke
uitstapjes, muziekavond met Marie
U wordt opgehaald en teruggebracht metbusretour,
onze luxe middagtochtjes
touringcar opstapplaats
Zomerarrangement
toeristenbelasting
mee. Daarnaastenkunt
u ook bij ons
Christien,
bingo en spelletjes. € 582,00 incl.rekening
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!
wordt opgehaald
en teruggebracht
onze luxeterecht
touringcar,
Zuidplein/Alexander/
vooropstapplaats
bridge en familie
weekendjes
DeUcomfortabele,
ruime
kamers zijnmet
alleen koelkast,
als u iets te
vieren met
hebt.nachtbel en TV.
maalgeheel
voorzien
van douche,
toilet,
kitchenet- te,
Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.
Een
verzorgde
vakantie
temidden
telefoon
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
De kamers zijn op de begane grond en goed
Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
bezoek
website:www.hoteldepaddestoel.nl
Dit Senioren-hotel of
biedt
u eenonze
geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
De van
Paddestoel,
Scheibaan
5, 5062TM
Oisterwijk.
verzorgde vakantie Hotel
op basis
volpension
eigen
terras met
buiten meubeltjes. Dus u
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons
Christien, bingo en spelletjes.

Speciale aanbieding!
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Kleppermars opent slotmanifestatie

operadagen Rotterdam 10
Zondagmiddag 6 juni is op de Koeweide in Crooswijk de slotmanifestatie van “Operadagen Rotterdam 10”, met
het meezingfestijn “Van Smartlap tot Opera”, dat dit jaar voor de derde keer gehouden wordt. Het programma
begint om 15.00 uur, maar iedereen is al veel vroeger welkom, met of zonder picknickmand. Er werken vijf koren
mee, drie solisten, een smartlaporkest en Harmonieorkest Hermandad. Algehele muzikale leiding is in handen
van Sebastiaan Hettema. Iedereen is van harte welkom
en kan meezingen; de toegang is gratis en alles wat
meegezongen kan worden, staat in een krant die gratis
wordt uitgedeeld.
Kinderen van scholen uit Rotterdam en Hoek van
Holland beginnen dit meezingfestijn al klepperend met
de Kleppermars. Meer dan driehonderd leden van de
koren: Rotterdams Operakoor, Hoekse Tranentrekkers,
Hillegersbergs Mannenkoor, Havenstad Operette en
Rozenburgs Mannenkoor staan op het podium om flink
mee te zingen en de solisten te ondersteunen. Drie solisten van reputatie doen weer mee: twee baritons, Ago
Verdonschot en Jan Mulder, maar ook sopraan Waldin
Roes, die zich weer met een balkonscène onvergetelijk
zal maken. De smartlappen worden muzikaal begeleid
door orkest De Plengers, onder leiding van Caroline
Kalishoek; alle operawerken, ouvertures en intermezzo,
door politie harmonie orkest Hermandad, onder leiding
van Sebastiaan Hettema, die ook de algehele muzikale
leiding heeft. Het programma wordt gepresenteerd door
Leny Vos. Het publiek wordt gestimuleerd vooral flink
met alle bekende liedjes mee te zingen!
(Bij slecht weer, luister naar berichtgeving terzake
Radio Rijnmond)

*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
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-- Er op uit! Kalender -Juni

4

Juni

5

Juni

5

Juni

6

Juni

12

Juni

12 & 13
Juni

19

Vroeger & Nu

Wijkaccommodatie Romeynshof, Hendersonplaats 7 – 14.0017.00 uur - € 2,-(Telefoon: 010 – 2862465)

Dag van de zeesleepvaart

Sleepboothaven Maassluis – 10.00-17.00 uur

Braderie

De Passage, Zwijndrecht – 10.00-17.00 uur

Van smartlap tot opera;
Meezingfestijn voor jong en oud

Koeweide, Crooswijk - 15.00 uur – Toegang gratis

Lenteconcert SOREO

Winkelcentrum Keizerswaard, IJsselmonde – 14.00-16.00 uur

Verborgen Tuinen

Rotterdam – 10.30-16.30 uur

Kunst-Brocante en Curiosamarkt
Pijnackerplein - 10:00 - 17:00 uur

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575
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1988
1988

-

2009
2010

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

politiebericht

Deze overwinning
kan u niet meer
ontgaan !

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

U betaalt voor één fauteuil met
voetenbank en u ontvangt de
tweede set geheel gratis.
Zo zit u er ook
na het WK winnend bij !

1 fauteuil Max SX
1 fauteuil Max LX
2 bijpassende voetenbanken

Welkom!

5 jaar garantie*
in leder Batik-PVC

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

14 houtkleuren
normaal:

€2198.-**

NU €

1 099.-

Fauteuil met Voetenbank
Max LX (groot + kruisvoet)
in Leder Batick

a r g a r a nt

• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken
• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Complete
• woonprogramma’s

Service

Dienst

Werk

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

rie

en

bi n
ne n

us
t

rm
no

tegen meeprijs

5

ie

ja

Hoogteverstelling optioneel
in fauteuil én voetenbank

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

Fauteuil met Voetenbank
Max SX (klein + kruisvoet)
in Leder Batick

de Noorse meu

l in
be

d

Relaxing Glide Systeem

5 jaar garantie*
*m.u.v. stof en leer

Glijdt vloeiend in uw gewenste stand door licht
tegen de rugleuning te duwen.

domus magnus

fauteuils

de luxe van ouder worden

bankstellen

DEALERADRESSEN:
Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

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

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

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
Heeft
u hulp nodig bij

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

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV
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Piet Rambas, zanger/conferencier:
“Ik ben Lola, Zwarte Lola”

door Roland Vonk

Zo’n vijftien jaar geleden kreeg hij kort na elkaar drie herseninfarcten. Die hebben Piet Rambas (1936) geen goed gedaan. De harde schijf
van zijn geheugen draait vrij langzaam, hij komt soms wat lastig uit zijn woorden en de helft van zijn lijf werkt nogal slecht mee. Hij heeft
iemand van de thuiszorg nodig om uit zijn pyjama en onder de douche te komen. Maar: hij is er nog. En als je even geduld hebt, komen de
herinneringen vanzelf.
Herinneringen aan de jaren dat hij
als conferencier, zanger en bandparodist de gangmaker was van menig
feestavondje. Zijn vrouw: “Hij was
heel los, lekker vrij.”
De Kleine Stem
Piet groeide op in de Boomgaardstraat, een zijstraat van de Witte de
Withstraat, en in zijn beleving zong
hij altijd. Les heeft hij nooit gehad,
wel zat hij bij kinderkoor De Kleine
Stem. Vanaf 1960, toen hij rond de
24 was, is hij gaan optreden als conferencier en bandparodist. Later is hij
- helemaal op gevoel - ook contrabas
gaan spelen.
Piet, aan de keukentafel van zijn ﬂat
in Hoogvliet: “Ik speelde veel op
variété-avonden, en voor gehandicapten. Vaak met Koos van de Wiel. Ik
heb veel plezier met Koos gehad. We
speelden voor geld, maar ook voor de
lol. Hij was beroeps, ik niet. Ik was
hooguit ‘semi’.”
Jarenlang werkte Piet als chauffeur.
Eerst bij Galeries Modernes, daarna
bij Van Nelle, waar hij is geëindigd
als magazijnmeester. Hij is ook lid

geweest van de vrijwillige brandweer.
En hij gaf les in EHBO en hartreanimatie. Naast dat alles trad Piet in zijn
beste jaren elk weekend meerdere
keren op.
Een gevuld leven. Een cd’tje met wat
provisorische live-opnamen en twee
dozen met ongesorteerde foto’s is wat
daar nu nog van rest.

- De Kopijo’s v.l.n.r. Joop, Piet en Koos -

De Kopijo’s
Het eerste groepje waarmee Piet in
de jaren zestig optrad noemde zich
The Harmonics. Dat was met Joop
van Bergen, Aad Bravenboer en Jan
Koekoek.
Daarna kwam het illustere trio De
Kopijo’s. Een naam die, zoals zo
vaak in het amusement van toen, was
afgeleid van de drie voornamen van

de leden: Koos, Piet en Joop. Koos
van de Wiel (accordeon), Piet Rambas (contrabas) en Joop van Bergen
(drums).
Na het vertrek van drummer Joop
gingen Koos en Piet verder als duo,
als De Rawi’s. Inderdaad, naar hun
achternamen.
Toen Koos ook stopte, vormde Piet
het Trio Rotterdam, met accordeonist
Lou de Graag en drummer Hennie
van de Es. Als zanger voegde Chris
Rijsdijk (‘de Rotterdamse Johnny
Jordaan’) zich nog wel eens bij dit
gezelschap.
Trio Piet Rambas
Uiteindelijk, ergens in de jaren
zeventig, ontstond het Trio Piet
Rambas, met Aad Klein op elektronisch accordeon en Cor den Otter
aan het keyboard. De bezetting van
het trio wisselde nogal eens, en er

- Piet Rambas met combo bij Van Nelle -

waren gastmuzikanten. Aan het orgel
hebben ook wel gezeten: Adri en
Bert van Vliet, Gerard Ravestein en
Leen de Groot. Of op accordeon Piet
Touw. Achter het drumstel zijn ook
aangetroffen: Cor Vervoort, Joop
Sierre, Wim Meivogel en Joop van
Bergen. De Rotterdamse saxofonist
Jan Verhoef heeft ook meegeblazen.
En, niet onbelangrijk, vanaf zo’n
beetje 1977 ging soms mee als drummer: ene Michali Rambas (1960),
in de wandeling meestal ‘Mike’
genoemd. Zoon van Piet.
Mikey2much
Wat Piet nooit heeft gedaan, heeft
zijn zoon wel voor elkaar gekregen:
beroeps worden. Onder de artiestennaam Mikey2Much proﬁleert Mike

Rambas zich als entertainer, zanger
en organisator. Hij is iemand van het
gezellige repertoire. En, net als zijn
vader destijds, is ie een nogal vlezige
verschijning.
Mike heeft veel geleerd van het optreden met zijn vader, maar een deel
van het amusement van Rambas senior kan tegenwoordig echt niet meer.
Piet trad geregeld op in vrouwenkleren. Dan was hij ‘Zwarte Lola’, en
zong hij: “Ik ben Lola, Zwarte Lola.”
En als bandparodist imiteerde hij in
de jaren zestig de indertijd populaire
zanger Dave Berry. Dan liet hij zich
door vrouwen uit het publiek deels
uitkleden.
Net als nu door
de thuiszorg.
Maar dan anders.

- Mikey2much -

Over Koos en Piet en Bert en Jacques
Accordeonist Koos van de Wiel is nog altijd niet getraceerd. Al een paar keer heeft hij gefigureerd hier in
Bal Na, maar nog altijd heeft niemand zich gemeld met de precieze gegevens van deze Rotterdamse accordeonist. Wel ben ik dankzij een lezer van De Oud-Rotterdammer terechtgekomen bij Piet Rambas.
Piet Rambas heeft veel met Koos
van de Wiel gespeeld. En ze waren
goede vrienden. Piet kan melden dat
Koos meer dan vijftien jaar geleden
is overleden en zijn laatste jaren heeft
doorgebracht in zorgcentrum Rubroek,
in Rotterdam-Crooswijk.
Een andere lezer meende te weten
dat Koos een zoon had die in de Rotterdamse band Champagne zong. Dat
zou dan Bert van der Wiel moeten zijn.
Vorig jaar overleden. Alleen: volgens
Piet Rambas klopt dat niet. Een betere
aanwijzing, van Piet, lijkt me dat Koos
een zoon had genaamd Jacques of
Sjaak van de Wiel, met een nachtclub,
of zelfs meerdere. Die moet te traceren
zijn, zou je denken. Wie weet meer?
Perry Cavello
Zou de Koningin stiekem De OudRotterdammer lezen? In de vorige
editie van de krant stond op deze
pagina vrij prominent zanger Perry
Cavello. En wat denkt u? Het heeft de
majesteit inmiddels behaagd hem een
lintje te geven. Perry mag zich nu lid
in de Orde van Oranje Nassau noemen,
als blijk van waardering voor zijn hele
carrière en voor het in stand houden
van het Nederlandse lied. Ik zou zeggen: Beatrix bedankt!

Wie de ceremonie wil zien: kijk op
Youtube onder Perry Cavello.

Theo Vriethoff
Op 7 mei is Rotterdam weer een accordeonist ontvallen,Theo Vriethoff
(1930-2010). Theo speelde knopaccordeon, las geen noten en begon al
op z’n veertiende, in de oorlog, met
optreden. In de jaren vijftig en zestig
beleefde hij zijn hoogtijdagen. Hij
speelde in allerlei uitgaansgelegenheden, in het begin vaak met alleen een
drummer erbij, en maakte als orkestlid
aan boord van schepen van de Holland
Amerika Lijn veel reizen. Later begeleidde hij geregeld Jacky van Dam en
in 1986 stond hij aan de basis van de
Rotterdamse Artiesten Club. In de afgelopen vijftien jaar speelde Vriethoff
geregeld met zanger/gitarist Adri
Troost, onder meer op Rijnschepen
en in café De Ballentent. Adri maakte

twee cd’s met hem, en herinnert zich
Theo als ‘buitengewoon begaafd’. Hij
werd tachtig jaar.
Gerard van der Stelt
Variétéartiest Gerard van der Stelt
(1924-2010) kwam weliswaar uit
Schiedam, maar was in Rotterdam
geen onbekende. Op 8 mei blies hij
de laatste adem uit. In de periode
1952-1956 vormde Gerard samen met
Joop Dikmans het cascadenummer The
Handy Fools. Acrobatisch gooi- en
smijtwerk. Ze ziin er nog mee op tv
geweest en hebben veel getourd, ook
door Duitsland.
Gerard moest stoppen vanwege
rugproblemen. Hij ging ‘het vak’ uit
en werd isolatieplaatwerker. Maar
het bleef kriebelen. Eind jaren zestig
begon hij als liefhebberij met zijn
vrouw Willy met kindervoorstellingen
en clownerie, onder de naam Willy &
Cardo. Dat duurde zo’n jaar of vier,
vijf.
In de jaren zeventig ontstond de act
Boembas & company, van Gerard
samen met Harry Dikmans (broer
van Joop). Ze speelden op antiek
aandoende instrumenten en lieten het
publiek meezingen, bijvoorbeeld met
het lied over Johanna, waarvan ze de

tekst op een doek hadden staan. Dat is
doorgegaan tot begin jaren negentig.
Daarna heeft Gerard van der Stelt
zich nog ingezet voor de Rotterdamse
Artiesten Club. In 2001 overleed zijn
vrouw. Gerard is op twee dagen na 86
geworden.
John Buying
Vier weken geleden vroeg lezer Kees
Verhulst in deze rubriek naar de naam
van een band die in 1949 in Odeon
speelde op het feest van een jubilerende gymnastiekvereniging. Hij wist zich
nog te herinneren: “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.”
De vraag: hoe heette dat gezelschap?
Antwoord per mail van lezer John van
Wetten: “Ik vermoed dat het de band
Johnny Buying en The Music Makers

was. Zelf ben ik diverse malen naar
feestavonden in Odeon geweest en zij
traden daar dikwijls op.”
Nou, ik ben eens gaan spitten en vond
bovenstaande foto van John Buying en
The Music Makers. Orkestleider John
Buying is de man met de tamboerijn,
hij draagt geen bril, en is ook niet
de kleinste, dat is trompettist Tonny
Verbeek, naast hem. Maar ja, Tonny
zong ook. Daarmee vestigde hij de
aandacht op zich en misschien kreeg
het publiek daardoor wel de indruk dat
hij de leider was, en dus ‘John’. Hoe
dan ook: aan Mexicaanse hoeden geen
gebrek. Dit kon wel eens in de roos
zijn. Of heeft iemand van de lezers een
beter idee? Ik hoor het graag.

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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OUD ROTTERDAMMERTJES
Ik zoek een kamer met ontbijt in Rotterdam of
Capelle a.d. IJssel, liefst bij alleenstaande vrouw. Ik
ben fit, alleen, 77 jaar en woon in het buitenland.
bobocornelius@hotmail.com

PEDICURE
Zoekt u een schone en betrouwbare pedicure bij u aan huis? Tel: 0650909075
*ook voor diabetische voetverzorging

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
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

Beleef ook in 2010 de sfeer van
gastvrijheid en comfort

Va a rt
A a n de
H o te l

 Binnen- en buiten-besturing
aanwezig.
 Vaarbewijs NIET
noodzakelijk.

Voor meer informatie:
Tel. 0167-530333
of 06-23603307
E-mail:
verhuur@jachtverhuursteenbergen.nl
Website:
www.jachtverhuursteenbergen.nl

rt.nl
evaa
laand
.hote
www

Gezellig familiehotel** gelegen aan
de rand van het Nationaal Park het
Drents-Friese Wold,
50 comfortabele kamers, lift
aanwezig, sfeervolle zalen bieden u
een riant onderkomen.

s!

vraag naar de vele
mogelijkheden

8-daagse vakantieweek
“Compleet verzorgd”
in 2010
vanaf € 575,- p.p.

I N G
R T

K

¤50,-

TIEREIS

info@hotelaandevaart.nl

JUBILEUMKORTING
Hotel

D
E

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

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

kijk op onze site

OP

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

5-daagse midweek
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

or die prij

en dat vo

O

R STUK!!

5-daags ﬁetsarrangement
“De paden op de lanen in”
vanaf € 250,- p.p.

groepsreizen en
individuele vakantie
op maat

www.hotelaandevaart.nl

COMPUTE

3-daags ﬁetsarrangement
“Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.

1970 - 2010
jubileum met veel
speciale aanbiedingen

Aan de Vaart

8-

DAAGSE

AN

 Voor een heerlijke, rustgevende vaarvakantie
hebben wij luxe motorjachten te huur met slaapgelegenheden
tot 6 volwassenen.

PARTY & VERHUUR
Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

COMPUTER

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

K

Jachtverhuur
Steenbergen

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

VA

Kortingsbon en voorwaarden op aanvraag
verkrijgbaar

Voor informatie of reservering
Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89,
VaartAV
n.z.
88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32
8426
Appelscha,
Ook van toepassing voor
Met
dank voor uw
Tel. 0516-43
32 32
de bezoek
Vrienden vanin
De2009
Oud-Rotterdammer

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

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

DIVERSEN

DOORWERKEN NA
(PRE)PENSIONERING
IN HET ONDERWIJS?
www.OUDERWIJS.info
078 614 34 37 / 06 51 87 79 50
WK De duizend beste voetballers aller tijden; Grote
geïllustreerde Wereldgeschiedenis; VI de columnisten; John Kelly handboek modelfotografie; Het
Priveleven van Mao; Alle 44 Amerikaanse Presidenten; Hondenboeken 4 titels; Een Eeuw Ned. Passagiersvaart HAL

Tel 0182530419 / 0625015047

Zijn er liefhebbers of verzamelaars van oude (bord)
spelletjes; het Melbourne racespel uit 1935 van Verkade; een ganzenbordspel uit 1898; een oud halmaen damspel; het AVRO eigen zenderspel; en een
doos met vijf kinderlegpuzzels van treinen uit 1920.
Liefhebbers kunnen zich melden op 010-4267067
Voor de eerste die reageert! Gratis, het fotoboek;
Rotterdam,breed gezien. Tevens, origineel, twee dubbelgevouwen A4tjes programma der feestelijkheden
te Rotterdam 31 juli 1945 (nationale bevrijding.) in
prima staat, gratis (“errug” dun,maar leuk voor de
liefhebber...) Wim Koelewijn, Vasteland 433, 3011 BJ
Rotterdam, 010-4116367.

Voordelige rijbewijskeuringen voor
70 plussers en vrachtwagenchauffeurs
Op diverse locaties in Rotterdam.
De keuringen worden georganiseerd door Regelzorg
in samenwerking met geregistreerde
artsen/arbodiensten.
Kosten: 35 euro voor de 70 plussers en
50 euro voor automobilisten met C/D rijbewijs
jonger dan 70 jaar.
Bellen voor een afspraak of informatie:

088 23 23 300. Ook online een afspraak maken
is mogelijk: www.regelzorg.nl.
GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET

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

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

www.fotovanrotterdam.nl
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(Advertorial)

Geheel in stijl van de grote
modehuizen showt Europees
marktleider in brommobielen
Aixam een heuse lente- en
zomercollectie. Trendsettende kleuren, restyling
van succesvolle modellen,
sierlijsten, ‘gunmetal’ velgen
en speciaal voor de modebewuste brommobielrijder een
interieur met cappuccinokleurige ‘leather look’.
De meest verkochte brommobiel van
Europa, de Aixam Crossline, kreeg
een facelift. De versie Super Luxe, die
de ambitieuze toevoeging Evo kreeg,
heeft nu een nog eleganter ontwerp met
ﬁnesse en een ultramoderne uitstraling.
Fashion
Dit uit zich in sierlijsten onder de vooren achterbumpers, gunmetal velgen,
meer uitgekiende dakrails en een
dubbele uitlaat. Rijders met nog meer
gevoel voor fashion kunnen hun hart
ophalen aan de Crossline Evo Limited
met verrassende leather look. Alsof je
over een catwalk rijdt.
Dat de Franse fabrikant voortborduurt
op de succesvolle Crossline is niet
verwonderlijk. Over dit model wordt al
jaren de loftrompet gestoken. Zo riep de
ANWB het net na de introductie al uit
als testkampioen.
Kleurharmonie
Ook de modellen Roadline en City
van Aixam hebben deze gelimiteerde
haute couture versie. Het parelmoer
wit of diepzwart naar keuze vormt
een perfecte kleurharmonie met het
cappuccinokleurige interieur (fauteuils,
deurpanelen en middenconsole).
De cabriolet Scouty R is voortaan ook
in deze kleuren te verkrijgen en veroorzaakt met haar demonteerbare hardtop
en sportieve kuipstoelen meer dan ooit
lente- en zomerkriebels. Elk model
behoudt zijn instapmodel, de Pack, te
koop voor minder dan tien mille.

Zestig jaar
herinneringen aan Strevelsweg
sinds eerste wandeling naar school
In mijn kleutertijd liep ik vaak over de Strevelsweg. Voor het eerst aan moeders hand
en al kort daarna aan die van mijn zusje Miep. Allebei zaten we op de Strevelsweg op
de St.-Theresiaschool. Zij op die voor meisjes en ik op de kleuterschool van de nonnen,
eveneens onderdeel van de St.-Theresiaparochie, die trouwens een bloeiende was. Op
het hoogtepunt waren maar liefst zes geestelijken actief: de pastoors G.H. Pompe en L.
Schuijt en de kapelaans B. van Schie, S. van Straelen, H.K.L. Haring en C. Claasen.
Thuis waren we fanatiek aanhanger van het rooms-katholieke
geloof, terwijl vader zich ook
manifesteerde als voorman van de
‘rooien’, de PvdA. Een en ander
had tot gevolg dat we op zondag
twee keer naar de kerk moesten
en halverwege de week ook nog
een keer onder dwang naar de
kindermis.
Ook toen al was de Strevelsweg
een drukke verkeersader, waar je
het als kind wel liet zonder een
begeleidende hand over te steken.
Onze huisarts, dokter Leo de
Vries, woonde en praktiseerde op
nummer 8 naast de Pniëlschool. Ik
koester mijn herinneringen aan die
stevige man met zijn vriendelijke,
een tikje roodaanlopende, gezicht
en korte stekeltjeshaar. Moeder
noemde hem ‘de knol’, vanwege
een gat in de hiel van zijn sok die
op een keer boven zijn schoenrand
zichtbaar was. Rond mijn tiende
jaar beklom ik nogal eens de trap
van De Vries naar de 1ste verdieping van het pand waarvan zijn
gezin de begane grond bewoonde.
Meestal hing ik, tot het mijn beurt
was, onderaan de trap naar de
bovenste verdieping, want ik wist
dat daar zijn ongeveer net zo oude
dochter als ik haar kamer had. Ik

- De Strevelsweg in de richting van de Groene Hilledijk met links de toen nog niet
gesloopte St.-Theresiakerk en rechts de straathoek Strevelsweg/Veldstraat waar café
Spinnewiel-Zuid nog steeds gevestigd is -

bekeek haar graag als ze naar beneden kwam en we knikten elkaar
toe. Eigenlijk schaamde ik me
dood voor meisjes als zij. Ze had
een mooi en gaaf gezicht, blonde
pijpenkrullen en ik sluik haar op
een rood gespikkelde jeugdpukkeltjeskop, want voor die afschuwelijke allergie bezocht ik haar vader.
Hij riep dan steevast: ‘Geen eieren
of uien eten en ik schrijf je een
kokoszalfrecept uit’. Maar hoe dik
ik de zalf van de sinds 1920 aan de
Putsebocht gevestigde apotheker
J.C. Pelle ook smeerde, het hielp
geen snars. Ook de belofte dat de
puistjes met het vorderen van de

De nieuwe lente- en zomercollectie van
Aixam is pret-à-porter bij de erkende
dealer:
Vollebregt Autoservice,
Marconistraat 12 in Bleiswijk,
tel. 010-5219218.

De Crossline Evo Limited
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- Op de drukke
Strevelsweg ging
het ook wel eens
verkeerd, zoals bij deze
botsing voor de deur van
huisarts Leo de Vries op
nummer 8. Foto’s collectie
Rein Wolters -

Europees marktleider
brommobielen modebewust met restyling

Aixam showt
lente- en zomercollectie
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- Vanaf de kruising met de Jagerslaan aan de Vreewijkkant van de Strevelsweg het
gedeelte van de straat dat bij Bloemhof hoort en waar in vroeger tijden veel buurtwinkels gevestigd waren -

leeftijd wel zouden verdwijnen,
bleek een dooddoener. Ruim vijftig jaar verder heb ik er soms nóg
hinder van.
Winkels
Aan de Strevelsweg 90b was van
1950 tot 1986 de slagerij gevestigd
van G. van Leeuwen, die de zaak
had overgenomen van P. Aarsbergen. Nadat Van Leeuwen de deur
achter zich had dichtgetrokken,
was daarmee een lang tijdperk
van slagers afgesloten. Ooit waren
er vier slagerijen op de Strevelsweg: paardenslager L. Feelders
(52), A.E. Jong- de Breejen (78),
vleeshouwerij en spekslagerij P.
Braacks (144a) en de winkel van
Van Leeuwen. Op de Strevelsweg
waren ook vier kruideniers actief:
P.J. Lodder (148), J. Jongejan
(18), De Spar van Koos Suurland
(63) en J.M. Platteschorre (121a).
Voorts waren er drie sigarenwinkels: een van de zes ﬁlialen in Rotterdam van L. van der Torre op 25,
Amarillo van J. Roedoe (35a) en
J. Waardenburg (228a). Voorts de
bekende winkel ‘t Spinnewiel van
de gezusters Muizelaar op 124126 met hun brede assortiment aan
handwerk- en borduurbenodigd-

heden en een ﬁliaal van de RMI
(Rotterdamsche Melk Inrichting)
op 88. De basis voor de bekende
papierhandel van L. Paardekooper
is in de jaren vijftig gelegd aan de
Strevelsweg 50. Cafés waren er
natuurlijk ook, zoals een van de
vijf etablissementen op Zuid van
de bekende horecaondernemer
Rein Kokken (die allemaal zijn
naam droegen) op 141, De Overmaasser (54a) en Spinnewiel-Zuid
(230), die nog steeds bestaat.
Snel
Cor Vos, de bekende wielersporten persfotograaf uit Hoogvliet,
had naast de Feijenoordse IJssalon
(55f) van C.A. Noorland er in de
jaren tachtig zijn fotostudio in het
derde winkelpandje op nummer 51
vanaf de Oudelandstraat. Dat was
in de periode dat hij en vakgenoten
het met de productie van foto’s
niet werkelijk gemakkelijk hadden. Elke handeling om te komen
tot een hardkopiefoto werd toen
nog handmatig verricht. Na een
voetbalwedstrijd waren Cor en
zijn vrouw Carla uren bezig met
de afwerking en de bezorging van
foto’s bij de verschillende krantenredacties door heel Nederland.
Omstreeks 1995 was professionele
apparatuur door de opkomst van
digitale fotograﬁe geavanceerder
geworden. Al enkele seconden
na het maken van een foto was
deze, via de digitale snelweg, ter
plekke op een redactie waar ook
ter wereld.
Cor en Carla Vos zijn beiden nog
steeds actieve fotografen. Zo af
en toe kom ik ze nog tegen als ik
ergens ga fotograferen voor De
Oud-Rotterdammer. Dan worden,
als er tijd voor is, moeiteloos herinneringen opgediept uit de bijna
veertig jaar dat we samenwerkten
in mijn werkzame periode voor
Het Vrije Volk en daarna het
Rotterdams Dagblad. Op zo’n
moment blijkt weer eens hoe snel
de jaren voorbij zijn gegaan.
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

‘Eddy Doorenbos

van Aat Marinisse
bevat 128 pagina’s en tientallen illustraties.
Het is op het formaat van 13,5 bij 21,5 cm,
gebonden/genaaid, uitgegeven door
Coolegem Media te Rotterdam

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

€ 10,95

Vrienden van De OudRotterdammer betalen slechts

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.

Geen € 49,50,
maar slechts

€ 15,95

Straat:

Straat:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel:

Tel:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website
www.deoudrotterdammer.nl
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D. van Vian

nieuwingen
Zelf aangebrachte ver
inele staat
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Vrienden van De Oud-R
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garantie tot oplevering

ele rest
Wij verwijderen de geh
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Email:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website
www.deoudrotterdammer.nl

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

Stuur mij het boek Rotterdam Oorlogshaven
en ik betaal € 39,50
Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Straat:

€ 39,50

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 Walburg Pers, die u,
na betaling, het boek toestuurt.

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:

●

Nu, speciaal voor de Lezers
van De Oud-Rotterdammer

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

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 10,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 12,95

●

Rotterdam
Oorlogshaven

Euromast
50 jaar

Gentleman of Swing’

Geen € 12,95, maar slechts

BON

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

Sluit aan en word voor 10 euro per jaar
ook Vriend van De Oud-Rotterdammer
Wilt u ook graag een dikke(re), leesbare gratis De Oud-Rotterdammer, met meer
ruimte voor die heerlijke nostalgische verhalen, meld u dan nu aan als Vriend van
De Oud-Rotterdammer door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te
sturen naar de krant. Door toestemming te geven via een automatische incasso uw bijdrage als Vriend van De Oud-Rotterdammer te voldoen, hoeft u er zelfs verder geen
enkele moeite voor te doen.
Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

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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Wat betekent
De Oud-Rotterdammer
voor mij?
Ik begin aan het 121e Spionnetje in deze krant. Voor de eerste keer kon er worden
meegekeken in mijn spionnetje op 18 oktober 2005, alweer bijna vijf jaren geleden.
Het idee van initiatiefnemer en hoofdredacteur Fred Wallast sprak mij aan: een echte
nostalgische Rotterdamse krant voor 50-plussers. In de krant zou de nadruk komen te
liggen op de periode 1945 – 1980, maar ook hedendaagse gebeurtenissen voor de doelgroep zouden niet uit het oog verloren worden.
Wat eind november 2005 begon als ‘Rechten en Plichten’, heet in 2010 ‘Opinie en Informatie’. Maar het is nog steeds collega Hans Roodenburg, die de DOR-lezers rechtskundig op de hoogte houdt. Fred, Hans en ik vormen ‘de ouwe hap’ bij deze krant. (Je
vergeet Gerard Cox, die er écht al vanaf nummer 1 bij is, Aad/FW). Wij zijn uiteraard blij
met de latere komst van meer schrijvende collega’s; zoals Zuidkenner Rein Wolters,
muziekkenner Roland Vonk, sportkenner Cees Zevenbergen, Els Beekmans, Bab Riem
Vis en al die anderen die geregeld bijdragen leveren.
DOR sloeg in 2005 bij me aan,
omdat zonder opsmuk of tierelantijn over het oude Rotterdam wordt
geschreven. Een oud Rotterdam, dat
ik heb meegemaakt. DOR beschrijft
een verleden, waarin ik rennend
achter een hoepel, steppend op een
autoped of trappend op mijn Franse
fiets doorheen reed. Misschien was
ik al (té) vroeg gek van Rotjeknor,
maar ná 1945 probeerde ik bij elke
eerste paal te zijn. Bij openingen van
nieuwe gebouwen, glipte ik op 8 –
12 jarige leeftijd naar binnen. Overal
probeerde ik met mijn nieuwsgierige
neus voorop te staan. Al deze gebeurtenissen leveren nu een herinneringsbeeld op, dat ik op geen enkele
manier heb bij het Rotterdam van
vóór 14 mei 1940. En naar dié periode gaat speciaal de belangstelling
uit van twee Rotterdamse historische
organisaties: Stichting Ons Rotterdam en het Historisch Genootschap
Roterodamum.
Ons Rotterdam
Deze stichting wil het verleden en
heden van Rotterdam onder ieders
aandacht te brengen en zich inzetten
voor het behoud van het nog aanwezige oude Rotterdam. De stichting
geeft het kwartaaltijdschrift Ons
Rotterdam uit, organiseert de Rotterdamse dag en exposities.
Wat het tijdschrift betreft: 75 procent
van de inhoud gaat over het Rotterdam tussen 1850 en 1950, de
resterende ruimte wordt in beslag
genomen door artikelen en foto’s uit
de periode 1950 tot 2000. De (druk)
kwaliteit van het blad is fantastisch,
de artikelen zijn soms ‘een ietsie
pietsie’ onnauwkeurig van inhoud.
De oorzaak ligt vaak in het feit, dat
de auteur het zelf niet heeft meegemaakt en vanuit ‘horen zeggen’ zijn
tekst schrijft. Lovenswaardig is, dat
de Stichting Ons Rotterdam gerund
wordt door een groot aantal ‘gewone’
Rotterdammers. Zij kennen vanuit
hun diverse disciplines de stad van
voor naar achteren én van binnen
naar buiten. Nederlands jaarabonnee
kunt u voor € 14 worden; voor € 28
krijgt een abonnee in het buitenland
het blad in de bus.

door Aad van der Struijs

op de boeken uit de reeks van de
Stichting Historische Publicaties
Roterodamum. Het lidmaatschap
kost u slechts € 25,00 per jaar. (www.
roterodamum.nl)

- De cover van Ons Rotterdam 1e
kwartaal 2010 -

Historisch Genootschap
Roterodamum
Dit genootschap werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling
voor de geschiedenis van Rotterdam
en omgeving te bevorderen. Dit doen
zij door het uitgeven van diverse
publicaties, waarvan het jaarlijkse
Rotterdamse Jaarboekje het bekendst
is. De interesse van het Genootschap
over het verleden van Rotterdam
gaat wel wat verder, dan waar de
gemiddelde Rotterdammer van 2010
belangstelling voor heeft.
De prestaties én de publicaties van
Paul van de Laar liegen er niet om.
Maar de student, waarmee ik op de
zolder van het Gemeentearchief aan
de Mathenesserlaan koffie heb zitten
drinken, samen met Arie van der
Scoor, lijkt in het geheel niet op de
Prof. Dr. P.Th. van de Laar, die zich
nu ‘in de top’ heeft genesteld. En met
zijn doorgewinterde speurtochten in
het Rotterdamse verleden haalt hij
dan wel de bijzonderste details naar
boven, maar de gemiddelde Rotterdammer hoort liever iets van de
waterstoker om de hoek of de eerste
autobuslijn naar Schiebroek.
Toch: Door lid te worden van dit
Genootschap verrijkt u uw kennis
van Rotterdam en draagt u bij aan
de stad waar u van houdt. Als lid
ontvangt u de Kroniek en het Rotterdams Jaarboekje. U heeft toegang
tot alle activiteiten die Roterodamum
organiseert. Bovendien kunnen de
leden profiteren van kortingsacties

De Oud-Rotterdammer
Het staat buiten kijf, dat voor DOR
het verleden van onze stad niet veel
verder teruggaat dan 1940/1945.
Het is (nog) 70% van het lezerspubliek, dat deze (en uiteraard de
daarna volgende jaren) bewust heeft
meegemaakt. En doordat de lezers
via diverse DOR-rubrieken kunnen
‘meepraten’, verschijnt er in elke
uitgave weer een stukje geschiedenis,
dat niet zijn gegevens uit opgravingen, notariële akten of geboorteregisters haalt. Het is de Rotterdammer
die zijn eigen geschiedenis, al is deze
maar 60 jaar oud, aan zijn ‘opvolger’
achterlaat. En door deze krant, raakt
deze geschiedenis ook niet in de
vergeethoek.
Het is jammer, dat subsidieverlenende instanties de ‘culturele’ waarde
van De Oud-Rotterdammer niet
zien. Omdat de krant advertenties
plaatst, heten wij commercieel. Ja
hallo, moeten we de totale uitgave
uit ons eigen zak (blijven) betalen?
Daarom hebben wij de ‘Vriend van
De Oud-Rotterdammer’ in het leven
geroepen. Bij een aantal van ruim
een kwart miljoen lezers ‘all over the
world’, mag je toch wel rekenen op
minstens één procent vrienden? Nou
neen dus, € 10 per jaar is voor (bijna)

- Cor Hof woont vlakbij Surfers Paradise; zijn huis is op deze luchtfoto
verstopt onder een X -

alle lezers toch nog te veel geld. Dat
het vriend zijn, voor zowel de vriend
als voor de krant geld oplevert wordt
nog niet gezien. Maar we blijven
vrienden werven, kijk maar in deze
krant.
Natuurlijk ben ik bijna vijf jaar geleden niet met mijn redactionele activiteiten bij deze krant gekomen, om
over de ‘vrienden’ te kunnen praten.
Deze krant is exclusief in het leggen
van contacten tussen mensen, die
elkaar al 40 jaar of veel langer niet
meer hebben gehoord/gezien. Doordat DOR via Internet of verspreiding
van lezers in elke uithoek van de
wereld wordt gelezen, vinden oude
vrienden, zoekgeraakte familieleden,
uit het oog verloren klasgenoten en/
of buren elkaar terug.
Kort geleden nog ontving ik een
schrijven van Cor Hoff, 7/280 Christine Av, Silva Lake, Varsity Lakes
4227, Queensland, Australia. Naar
aanleiding van een ‘Waar-was-datnou-foto’ schreef Cor ondermeer:
“Bij de inzendingen werd de naam
Rinus Bouwman genoemd die in

de Hyacinthstraat op nummer 52a
is geboren.Hij vroeg om eventuele
reacties, maar er is geen adres bij
vermeld of een e-mailnummer, dus
is het moeilijk met hem in contact
te komen. Het zou leuk zijn als u
hiervoor kan zorgen, want ik heb
met hem in de 56 jaar dat ik in
Australië woon geen contact meer
gehad. Rinus haalde enkele namen
naar voren, maar er zijn er nog veel
meer waaronder ik kan bedenken
dat tegenover het winkeltje aan de
andere kant een melkwinkeltje was
van de familie Van Hoek. Verder in
de straat woonden Den Braber die
een kapperswinkel had op de Lange
Hilleweg bij het dammetje vlak
bij de juwelier De Klok, Aarnout
Schmidt, Kootje Dekker, de familie
Braat, Adrie en Jopie Broere, Teunus
en Gerard de Jong, Clementien Zijlmans, Arie en Cor(ik) Hoff en Jan
Groeneweg.”
Natuurlijk heb ik aan beide heren de
respectievelijke adresgegevens laten
weten. Ik heb het sterke vermoeden, dat deze oude vrienden elkaar
binnenkort weer zullen ontmoeten.
Beiden hebben in de loop der jaren
gedacht, dat ‘de ander’ wel overleden zou zijn.
En omdat De Oud-Rotterdammer
(bijna) onmogelijkheden mogelijk
maakt, schrijf ik graag voor deze
krant!
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- De cover van de Rotterdamse Jaarboekjes 2006 en 2007 -
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TMG
centrum
Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en
vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!*

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!
-

Senioren bankstellen
Eettafels 80x80cm
ook uitschuifbaar
Salontafels

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

-

Senioren ledikanten
evt. Elektrische verstelbaar
Matrassen
Vitrage en Overgordijnen

De koffie staat altijd voor u 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

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

* indien voorradig

ONDERSCHEIDEN ZORG

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Locatie Schulpweg
Verpleeghuis met 152 plaatsen en
16 plaatsen dagbehandeling
Groene Kruisweg 381
3084 LM Rotterdam
Tel.: (010) 291 84 44
Fax: (010) 291 84 55

Locatie Groene Kruisweg
Verzorgingshuis met 108 plaatsen
Groene Kruisweg 269
3084 LM Rotterdam
Tel.: (010) 291 84 66
Fax: (010) 291 84 55

Locatie Het Havenlicht
Verzorgingshuis met 60 plaatsen
Velsenaerstraat 4
3195 RP Pernis
Tel.: (010) 263 18 88
Fax: (010) 263 18 99

Locatie Ravenswaard
Verzorgingshuis met 118 plaatsen
Ravenswaard 5
3078 PG Rotterdam
Tel.: (010) 479 91 11
Fax: (010) 479 91 58

Locatie Ravenswaard
Servicewoningcomplex met 113 woningen
Ravenswaard 5
3078 PG Rotterdam
Tel.: (010) 479 91 11
Fax: (010) 479 91 58

Locatie Groene Kruisweg
Servicewoningcomplex met 76 woningen
Groene Kruisweg 269
3084 LM Rotterdam
Tel.: (010) 291 84 44
Fax: (010) 291 84 55

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

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

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00

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

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

CO-OP
Het artikel over de CO-OP van Bab
Riem Vis voerde mij terug naar het
verleden. Ik werkte van begin mei
1946 tot en met augustus 1953 bij
de handelskamer (HAKA), later
CO-OP. Kort na de oorlog waren
veel artikelen nog op de bon. Meer dan honderd winkeliers (coöperaties) waren destijds
bij ons aangesloten als deelgenoten. Zij stuurden ons regelmatig hun coupures op, die wij
controleerden en opplakten. Eenmaal per week ging ik naar het distributiekantoor (lopen)
met een ouwe schooltas vol coupures om in te wisselen tegen cheques. Met die cheques,
verdeeld over verschillende artikelen, konden wij via de groothandel en productiebedrijven in Utrecht de winkeliers weer bevoorraden. Ik werkte, als jongste, op de afdeling
Roca, Regeringsopdrachten en crisisaangelegenheden. Het was daar de gewoonte de chef
(toen ca 40 jaar) aan te spreken met ‘meneer’. Hij noemde ons gewoon bij de voornaam.
Mij dus Rietje. Nog steeds heb ik contact met enkele ex-collega’s en zelfs met onze
toenmalige chef, inmiddels 96. Maar het is net als vroeger nog altijd ‘meneer’, zelfs al
zijn we over de tachtig, en dat blijft zo. Een paar jaar later was alles bonvrij, dus hield de
Roca op te bestaan. Wij werden op andere afdelingen ingezet. De slogan ‘Niet voor het
gewin, maar voor het gezin’ vulden wij aan met ‘.. van de directeur’. Op gespaarde bonnen konden wij bij de HAKA-jeugdbibliotheek een boek halen, niet wetend dat ik later
op datzelfde kantoor zou gaan werken. In mijn jonge jaren woonden wij boven de coöperatie De Voorwaarts. In de oorlog moesten wij verduisteren en de winkels van luiken
voorzien. Als de nieuwe bonnen uitkwamen, werd De
Voorwaarts weer bevoorraad en prompt werd er daarna
ingebroken. Wij hoorden dat, maar konden niets doen.
Onze voordeur, naast de etalage, werd vastgeboden met
een touw en wij konden er pas uit als er iemand kwam
om het touw los te maken. Later hoorden wij dat het
mensen van het verzet waren. Of het waar is…? Het gebouw voorheen HAKA is in andere handen overgegaan
en nu een oud monument, net als ik

Plenteren
Een beetje vreemd woord; ik kwam erop
naar aanleiding van twee artikeltjes van
Leen Mayestre en Frans van Nieuwenhuize over spelen en de straat. Wij
kenden een kaartspel dat ‘plenteren’
heette. Je ging de straten langs, vaak
heel ver, en raapte lege sigarettendoosjes
op. Er werd vroeger nogal veel gerookt,
want ‘het is geen man, die niet roken
kan’ en de lege doosjes kwamen, net als
tegenwoordig, op de straat terecht. Zo,
dat is mooi meegenomen, zou je denken;
dat maakt de straat weer een stukje
schoner; nou, mooi niet! Het boven- en
bodemklepje werden er afgescheurd en
belandden weer op straat en zo verging
het ook de beide zijkanten, want het
ging om de voor- en achterkant. Dat
werden je speelkaarten en je vergaarde
er soms honderden van.
En dan ging je spelen. Je zocht een
tegenstander, die ook een partij kaarten
had, nam een keurig stapeltje met de
blinde kant naar boven in je ene hand,
trok met de andere hand de bovenste
kaart eraf en legde die met het plaatje
zichtbaar neer (meestal speelde je op een
stoepje of een bankje). Je tegenstander
deed hetzelfde, jij weer, hij weer enz
tot er een zelfde op kwam. Degene die
dat flikte won de hele stapel. Maar je
kon ook dóórspelen en dat noemde je
dan “eenmaal door” (werd van tevoren
afgesproken). Dat deed je zelden; kom

ZEKER NU

nou .... je speelde voor tien of twintig
maal door. Ik heb ze wel voor vijftig
maal dóór zien spelen, met veel toeschouwers, in hoog tempo; boterdozen
vol sigarettenmerken. En die gingen mee
naar huis, tot vreugde van moeders. De
meeste krachtmetingen werden gewonnen met de kaartjes van Miss Blanche
(misblans), want dat was een favoriet
merk, dus daar vond je er veel van. Of
het plenteren over heel Rotterdam werd
gespeeld weet ik niet, maar bij ons, op
Tuindorp Vreewijk, is het lange tijd ‘in’
geweest; in ieder geval in mijn buurtje,
Heggepad, Voorde, Dreef.
B.P.G. de Groot
Spits 64 , 2991 DL Barendrecht
b.ph.g@planet.nl
------------------------------------------Flip
Ik heb Flip meegemaakt in Crooswijk
waar hij met regelmaat in café De Vink
(of de Rooy) kwam van Bep de Rooy op
de hoek Crooswijksebocht/Kerkhoflaan.
Daarvoor had hij al wat ingenomen, in
café Wandeloord op de hoek Paradijslaan/Linker Rottekade. Hij werd daar
dan uitgezet en kwam, al in redelijke
toestand, met zijn handkar naar De Rooy
voor nog wat versnaperingen. Als zijn
toestand verslechterde, stuurde Bep hem
de deur uit en vervolgde hij zingend
zijn weg naar café De Vogel om er daar
nog enkele te nemen. Halverwege de
Linker Rottekade, ter hoogte van de

WWW.VOLLEBREGTBROMMOBIEL.NL

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

EDITION TWO VANAF € 13.199,-*

Standaard uitgerust met:

Belangrijkste meeruitrusting t.o.v. Edition One:

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

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

€ 1.200,-

€ 2.500,-

PAKKETVOOR
DEEL

Schuttersweg, zette hij zijn handkar
aan de rand van de Rotte, dwars over
de tramrails, met het handvat boven het
water. Zo bezopen als hij was, maakte
hij dan een handstand op dat handvat;
net zo lang tot er een tram aan kwam
en de bestuurder begon te bellen dat hij
opzij moest gaan. Flip maakte dan één
hand los en maakte een lange neus naar
de bestuurder, die daar niet kwaad om
werd, want iedereen kende hem.
In mijn jeugd waren de bezoeken aan
Flip in de Ooievaarstraat een belevenis.
Wij brachten onze verzamelde oude
kranten op een zeepkist naar hem toe en
hij ging ze wegen. Hij betaalde ons per
kilo, maar wist niet dat wij de kranten
zelf al gewogen hadden op de schaal
van de zoetzuurfabriek van Nielsen
voordat wij naar hem toe gingen. Wij
wisten daardoor dat hij de boel fleste
door te sjoemelen met de gewichten
van zijn weegschaal. Wij werden niet
boos, maar namen onze maatregelen.
De eerstvolgende keer verpakten we een
gevelsteen tussen de kranten en leidden
hem flink af, zodat hij niet merkte dat
wij hem ook besodemieterden. Daarna
duurde het lang voordat wij nog eens bij
hem langs durfden te gaan.
Karel van Straaten
Berberisweg 146
3053 PJ Rotterdam
010-2780376

Mega 400

Laadbak

v.a.7.950,-

JDM Albizia

Aixam 500.4

2x

Div.kleuren va 4.250,-

v.a. 4.990,-

Aixam Crossline

JDM Mountain

2x

Bj 2007

v.a. 8.995,-

9.750,-

Aixam Pick Up

JDM Aloes

Chatenet Barooder

Zeldzaam

Nieuw model . 11.995,-

11.500 km

Chatenet CH26

JDM Roadline

Ligier Xtoo

Nieuw

Nieuw

Bj. 2007

6.250,-

7.950,-

MITSUBISHI COLT EDITION TWO, 5-DEURS UITVOERING

FIVAN AUTO CAPELLE B.V.

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

va 14.950,-

va 11995,-

9.250,-

BEZOEK NU ONZE 500 m2 SHOWROOM
Rijden zonder autorijbewijs GEEN WEGENBELASTING

Bijzonder zuinig. DIESEL 1:30
Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l/100 km
CO2-uitstoot:
115 tot 119 g/km

VANAF A-LABEL

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

Wij zijn officieel Aixam, MEGA en JDM dealer
en gespecialiseerd in nieuwe en gebruikte
brommobielen. Ook voor repartatie en onderhoud

OOK VOOR SCHADE REPARATIE

Edisonlaan 30 2665 JC BLEISWIJK.

Tel. 010-5219281
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Waar zijn ze gebleven?

De leerlingen van de 4/5e klas van de Eloutschool op de ’s Gravendijkwal en in de
oorlog in de Rauwenhofstraat. Bijgaande foto is van omstreeks 1943/44.
Geruime tijd geleden las ik in dit verrassende blad een correct commentaar van
Piet Doornbos naar aanleiding van een artikel over het ontstaan van de voormalige
tafeltennisvereniging: ‘TAVEJO’. Samen met hem en mede met o.a. Wim van de
Velde en Frans Duim, leden van de toenmalige CJMV in de Ochterveldstraat, hebben we destijds een reuze, leuke tafeltennistijd meegemaakt. Echter, Piet Doornbos
was niet alleen mijn tafeltennismaatje. Hij was, en daar ben ik vrij zeker van, al
veel eerder een klasgenootje en schoolvriendje van mij op de Eloutschool. Op
bijgaande schoolfoto uit die tijd (1943/44), ben ik het eerste, staande jongetje van
links, ongeveer 10 jaar oud en ik meen verder dat op de onderste rij van de zittende
jongens de 2e van links Piet Doornbos is. Daarmee kom ik bijna automatisch op de
vraag: waar zijn al de overige klasgenoten toch gebleven? Namen, die ik mij aan de
hand van deze foto nog herinner zijn: Nico Edelschaap, Jan Johansen, Corrie v.d.
Berg, Fred Zuidema(?), Jerry den Dunnen, Mientje Oliemans. Hallo Piet Doornbos
en wie zich verder nog herkent op deze foto en mogelijk uit de tekst: laat eens iets
van je horen. Bedankt alvast en de hartelijke groeten van:
Alewijn van Asperen.
a.van.asperen@hetnet.nl

Herman Heijermansschool
Over de Herman Heijermansschool
wordt wel vaker geschreven. Vaak over
de periode 1944-1947, doch zelden
over klasgenoten van mij. Ik kom van
Tuindorp Heijplaat, van 1944, met
een onderbreking in de hongerwinter
(geen vervoer naar Schienmand) en heb
in1947 examen gedaan. De leraren, die
Jan Walraad noemt, zie ik onmiddellijk
voor mij, maar ook de heer K. Meinders.
Enkele klasgenoten, die mij te binnen
schieten zijn: Tonny Eegdeman, Nettie
v/d/List, Annie Hartendorp, Tini Sanders
en Mimi Berk, Gerard Keuzekamp, Jan
Annote, Henk Vreeswijk, ? de Bruin,?

Stoltenhoff en Huib Toledo. Ik heb
nog wat zwart/wit foto’s van een groep
geslaagden, die in mei 1947 op bezoek
waren bij de heer Dronkers-Delsaine
in Noordwijk. De personen zijn slecht
herkenbaar. Ik ben benieuwd wie er nog
leeft. Wie reageert?
H.W.Meijnders
Kloosplantsoen 147
2985 SE Ridderkerk
H.Meijnders@kpnplanet.nl
------------------------------------------------Paarlstraat
Ik ben in 1946 geboren in de Paarlstraat
(Rotterdam Zuid, Afrikaanderbuurt) en
heb daar gewoond met m’n broer Jan en

mijn ouders (Nico en Nel Pappaioannou) tot 1958/59. Wij zijn toen verhuisd
naar het Mijnsherenplein , niet ver daar
vandaan. Later ben ik getrouwd en
verhuisd naar Hoogvliet en daarna naar
Capelle aan den IJssel. De Paarlstraat
ben ik uit het oog verloren en onlangs
ben ik er eens een kijkje gaan nemen en
kwam tot de ontdekking dat de Paarlstraat niet meer bestaat.
Wel zijn de andere straten er nog, zoals
de Goede Hoopstraat, Paul Krugerstraat,
Herman Kosterstraat, enz.enz. Wie weet
wat er met de Paarlstraat is gebeurd ?
Michel Pappaioannou
Capelle aan den IJssel
pappaioannou@ziggo.nl
------------------------------------------------Koepelstraat
Zijn er oud-bewoners van de Koepelstraat, Laanzichtstraat en/of de Goudserijweg die nog straatfoto’s hebben van
de bevrijdingsfeesten van de buurtvereniging, vanaf 1940 tot 1960. Er is niets
meer te vinden. Misschien vind ik nog
oude vrienden terug.
Joop Meijer
Capelle aan den IJssel
joopenjomeijer@tiscali.nl
------------------------------------------------RV & AV Steeds
Hooger
Op 10 mei 2007 jl. bestond voetbalvereniging
Steeds Hooger 100 jaar.
Ter gelegenheid daarvan
is begonnen met het maken van een jubileumboek van onze inmiddels 103-jarige club. We hebben al een flink aantal
foto’s en wat verhalen, maar als er nog
oud-leden, oud-supporters of andere, bij
deze mooie club, betrokken mensen zijn
die foto’s en/of anekdotes hebben van
hun Steeds Hoogertijd kunnen zij hun
informatie mailen naar ondergetekende.
Alle foto’s zullen met zorg behandeld,
ingescand en teruggestuurd worden.
Sander Vis,
Voorzitter Steeds Hooger
s.vis@noord.rotterdam.nl
------------------------------------------------Jan Groenendijk
Ik zoek Jan en Bep Groenendijk. Zij

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.
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hadden een stiefbroer, Adri van Leeuwen. Jan woonde in de Dirk Smitsstraat
op 29. Ik woonde er schuin tegenover,
op 34. Zij woonden daar tot circa 1957.
Hun moeder is toen verhuisd naar de
Frits Ruijsstraat in Kralingen. Waar zijn
zij gebleven? Ik zou ze graag nog eens
spreken.
S.M.J. Falie
Van Harmelenstraat 67
3042 LD Rotterdam
------------------------------------------------Spartaan’20
bestaat 90 jaar !!!
Er is een geweldige
reünie gepland op 21
augustus 2010, waar
zowel oud- als jong-Spartanen welkom
zijn voor een gezellige reünie. Wellicht
kom je mensen tegen die je al een tijd
niet hebt gezien? Graag weten wij op
hoeveel personen wij ongeveer kunnen
rekenen. Opgeven voor de reünie kan
via spartaan20reunie@live.nl of per
brief naar Spartaan’20 t.a.v. reünie
commissie, Postbus 53109, 3008 AH
Rotterdam Op onze website www.spartaan20.nl kunt u informatie vinden over
ons jubileum en zien wie zich al hebben
opgegeven. Koop ook een jubileumlot à
€ 10,00; hoofdprijs een auto!

Kom dus allen 21 augustus om 17.00
uur naar de Oldegaarde 251 om het 90
jarig jubileum met de grote Spartaan’20
familie te vieren. Aansluitend is er een
gezellige feestavond waar u natuurlijk
ook van harte welkom bent.
-----------------------------------------------Mulo Hillegersberg
Er ging hier een mop rond over een negentigjarig echtpaar dat ging scheiden.
Op de vraag “Waarom nu?” antwoordden ze: “We wilden wachten tot de
kinderen dood waren.” Zo is het ook
met deze brief. Het besluit kwam veel te
laat. Ik ben nu 76 en de kans op succes
is fors verminderd. Toch wil ik het maar
eens proberen. Van 1948 tot 1951 zat ik
op de mulo naast de Christus Koningkerk in Hillegersberg. De enige namen
die ik mij herinner waren de broers Kas
en Henny van de Berg, die in de buurt
van de Bloklandstraat/Pijnackerstraat
woonden. Ik weet dat er nog drie of
vier kinderen in dat gezin waren. Als
iemand uit die tijd dit leest, heel graag
een briefje of emailtje naar sim4now@
charter.net of een telefoontje naar
1/828/268-0716.
Jan Simdorn
32 Winsong Dr
Fairview, NC 28730
USA

Ulo Anthony Duyklaan

Ik woonde in 1950 in Bergschenhoek en ging naar de christelijke ulo in de Anthony
Duyklaan in Hillegersberg. Bijgaande foto is van de tweede klas. Helaas weet ik
niet veel namen meer. Misschien kan iemand mij helpen, dat zou heel fijn zijn, of
contact opnemen.
J.A. v.d. Wielen-de Groot
Hamakerstraat 77, kmr 60
3052 JA Rotterdam
010-4623612
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Smartlappenkoor
zoekt dirigent(e)
Vrijwilligerskoor De Vlaardingse
Smarties bestaat uit 70 leden, mannen
en vrouwen, en treedt hoofdzakelijk
op in zorgcentra in Vlaardingen en
Schiedam alsmede tijdens buurtfeesten
en andere gelegenheden. Ons repertoire
bestaat uit smartlappen, oud Hollandse
liedjes, zeemansliederen en natuurlijk
Rotterdamse toppers. Wij repeteren
driemaal per maand op woensdagavond
in Vlaardingen en hebben gemiddeld
twintig optredens per jaar. Voor verdere
informatie verwijzen wij u naar onze
website : www.devlaardingsesmarties.nl
Hebt u ervaring met dirigeren en lijkt
het u leuk met een gezellige, enthousiaste groep mensen te werken, neem dan
svp contact op met voorzitster
Anneke de Vaal - 010 4348711 of
annekedevaal@tiscali.nl
------------------------------------------------Heer Daniëlschool
Ik zoek klasgenootjes, die omstreeks
1946 op de oude Heer Daniëlschool
hebben gezeten. Wij willen dit jaar met
deze leerlingen een reünie organiseren.
We hebben de volgende klasgenoten al
gevonden: Truus Geluk, Henk Jansen,

Hanneke Hoekstra, Inge van Dongen,
Diny Kroonen, Dini Zegvaard, Wim
Mons, Jelte Mons, Ria van Geenen, Joke
van Dort, Carla Tuinman, Willy Hobo,
Henk van Laar en Helma van Westreenen. Ik woonde op de Strevelsweg 67
(bij de boek-, vis- en de behangwinkel).
Ria van Vugt
06 13399949
riaenjanderuiter@gmail.com
------------------------------------------------Tiny Noordegraaf
Ik zoek Tiny Noordegraaf, destijds partner van mijn zwager Joop Ficheroux. Ik
heb haar tweemaal een brief gestuurd
naar het laatst bekende adres in Capelle
aan den IJssel, maar kreeg geen reactie.
Zij woonde voordien altijd in Rotterdam
en is misschien na het overlijden van
haar partner terug verhuisd. Ik hoop dat
het deze keer lukt contact te krijgen.
Jacqueline van Riet
Place St. Front
24150 Pressignac-Vicq
Frankrijk
------------------------------------------------Niemantsverdriet
Een bekende naam in en om Rotterdam
en zeker in Charlois. Mijn schoongrootvader Johannes Niemantsverdriet is daar

Zuider Handels ulo
Overijselsestraat

Op deze foto staat onze klas tijdens een schoolvakantie in Lunteren.
17-21 juli 1948. Vooraan: vlnr. Anneke ‘t Hart, Dinie Kerkhof, Tineke
van Schie, Cor Verkaik. Daar achter leraar De Bruin, Jo Rotmans, Inge
Barendregt, Ida Visser, Bas de Mol, Ostende. Ik ben benieuwd hoe het
een ieder is vergaan. Stuur mij een e-mail.
Cor Verkaik
corkees@ziggo.nl

in 1865 geboren. Op 8 november 1890
trouwde hij in Krimpen a/d Ijssel met
Kniertje Hofland. Zij kregen elf kinderen, waarvan ik met name noem: Lijntje
N. getrouwd met Gerrit Hoogendoorn en
Cornelia N. getrouwd met Arie Versnel.
Graag zou ik in contact komen met
eventuele kinderen van deze echtparen
om zo meer te weten te komen over
deze families. Ook iedere andere reactie
is welkom.
Jan de Swart
jan.de.swart@hetnet.nl
0181-663840
------------------------------------------------Stekelenburg
Mijn ouders hadden in 1944 in de hon-

Puzzel mee en win !!!

De laatste twee uitgaven van De Oud-Rotterdammer stonden traditiegetrouw in het teken van de jaren 1940-’45.
Al vijf jaar is dit vaste prik en maken we voor de krant een keuze uit de talloze oorlogsbelevenissen die wij toegestuurd krijgen. Ook dit jaar dus en daarom kozen we voor de puzzel ook voor een spreuk die refereert aan die
oorlogsjaren, of beter nog, speciaal aan de meimaand, waarin de ellende begon en pas vijf jaar later eindigde. Dat
komt tot uiting in de spreuk:

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 9 JUNI 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

die de oplossing vormde van de puzzel. Uit de stroom oplossingen die binnen kwamen hebben we weer drie winnaars geloot, die binnenkort een exemplaar thuis krijgen van het schitterende boek Brandgrens Rotterdam 19302010, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Thoth.
De winnaars zijn:
A. Noorlander, Rotterdam
D. IJsselstein, Moordrecht
M.J. van Oossanen, Spijkenisse
1. vervoermiddel; 7. raamversiering; 12. mannetjeshond; 13. eiland in de Caribische zee; 14. verwaande houding; 15. noorderbreedte (afk.); 17. aanspreektitel
voor koning; 19. na het genoemde of bedoelde; 21. soort onderwijs (afk.); 22.
waagstuk; 24. vroegere naam van Sint-Petersburg; 27. bloeimaand; 28. zuivelproduct; 30. deel van hals; 31. en dergelijke meer (afk.); 32. handmaaier;
33. (school voor kinderen met) leer- en opvoedmoeilijkheden (afk.); 35. besef
(benul); 37. kerkdienst; 38. warme drank; 41. kloosterzuster; 42. biljet van tien
gulden (Barg.); 44. ver (in samenstelling); 46. agrariër; 47. glibberig; 48. bewaarplaats voor documenten; 49. honingbij; 50. klasse (stand); 52. grote drinkbeker;
54. vermogen om rustig af te wachten; 59. lichtste kleur; 58. voordracht (redevoering); 61. onroerendgoedbelasting (afk.); 62. hard schot; 64. Japanse munt;
65. soort dans; 67. elektrisch geladen materiaal deeltje; 68. nachtroofvogel; 70.
delfstof; 72. binnenvaartuig; 73. fuifnummer; 76. boomsoort; 77. Amsterdams
peil (afk.); 78. boomvrucht; 79. verkeersstagnatie; 81. heden; 82. vod; 83. helling
langs autoweg; 84. familielid; 86. moeilijke beslissing (probleem); 87. wat een
overledene nalaat.
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Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Verticaal
1. hoofdstad van Thailand; 2. ondernemingsraad (afk.); 3. snijwerktuig; 4. dierenmond; 5. plaats in Utrecht; 6. schaakstuk; 7. rangtelwoord; 8. deel van gebit; 9.
meisjesnaam; 10. paardenslee; 11. zelfzuchtigheid; 16. reuzenslang; 18. kippenloop; 20. mannetjesschaap; 21. soort dakbedekking; 23. jong dier; 25. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 26. jool (gekheid); 27. compost (gier); 29. lichte
narcotica of bedwelmingsmiddelen; 32. plaats in Zeeland; 34. Chinese vermicelli; 36. hengstig (loops); 37. afgemat; 39. dun schijfje chocolade; 40. groot soort
hert; 42. tof (sympathiek); 43. Arabisch land; 45. ernstig; 46. dierenmond; 51.
Albanië (ISO-landcode); 53. onderricht; 54. hachelijk (riskant); 55. klein steekwapen; 56. datgene wat men wil (verlangen); 57. jongensnaam; 59. kruisopschrift;
60. schorem (tuig); 62. Hongaarse grassteppe; 63. warme genegenheid; 66.
grappig dier; 67. Europeaan; 69. werkschuw; 71. telwoord (Engels); 73. stoer
(flink); 74. bekende bloemsoort; 75. muil of pantoffel; 78. herkauwend zoogdier;
80. plaats in Gelderland; 82. laatstleden (afk.); 85. meisjesnaam.

3

woensdag 27 oktober 2010 van 16.00
tot 20.00 uur gehouden bij Engels aan
het Stationsplein 45 in Rotterdam.
Inschrijven kan door € 29,50 p.p. over
te maken op rekening 6970919 tnv
penningmeester H.B. Wilmink ovv uw
naam en volledig adres.
Meer informatie: home.wanadoo.nl/
nigoco of neem contact op met
Herman Wilmink, 050-5349147,
nigoco@wanadoo.nl
------------------------------------------------Ik zoek hennie den Outer. Zij woonde
vroeger aan de Kortekade 31 in Kralingen.
A. Hollander
0180-414574

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 is verschenen.
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Uitgeverij Thoth.

Vieren en herdenken in de meimaand

Horizontaal

gerwinter een familie uit Rotterdam in
huis. Na de oorlog is helaas het contact
verwaterd. Ik zou graag weten of deze
familie nog te vinden is. Het gaat om
de familie Stekelenburg, Chris en Rie
en twee dochters, Willy en Dinie. Chris
was schilder. Zij woonden in Schiedam
en later in de Korhaanstraat 93b in Rotterdam. Weet iemand waar zij wonen.
Trix Groenhuis
Moriaanseweg O. 259
Hellevoetsluis
0181-320653
------------------------------------------------Van Nievelt Goudriaan & Co
De achtste reünie van oud-medewerkers
van Van Nievelt Goudriaan & Co wordt
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Humanitas: wijkzorg!
Internationale belangstelling voor
Rotterdams zorgsysteem

Gestimuleerd door de lezing van prof. dr. Hans Becker op het
eerste Aziatische congres over ouderenzorg en bouw, bezocht
minister Lim uit Singapore, rechterhand van de eerste minister,
met een gevolg op vrijdag 21 mei Humanitas-Akropolis en Humanitas-Bergweg

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (20)

Zoekt u

een luxe levensloopbestendig driekamerappartement (100 m2) met
zeer groot balkon?
Dat kan bij de goudkust
van Hillegersberg, vlakbij
Humanitas-Akropolis!
Met alle service en zorg en
veel activiteiten!
Vraagprijs: € 329.000 k.k.
Informatie:
Harry Scheffers:
010 - 461 52 67
Stichting Humanitas, Afdeling
Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam of
mail naar info@stichtinghumanitas.nl (onderwerp: prijsvraag,
vergeet niet uw adres te vermelden) en u maakt kans op één van
de vijf prachtige boeken ‘Open
de luiken van uw geheugen’ met
dinerbonnen ter waarde van
€ 30, te besteden in één van de
vijftien Humanitas seniorenrestaurants. De uitslag kunt u lezen
in De Oud-Rotterdammer van 27
juli 2010.

In De Oud-Rotterdammer van
23 maart toonde Mia Koster u
een zogenaamd ‘knopenhaakje’, Dit werd vroeger gebruikt
om schoentjes en dameslaarsjes dicht te knopen: het haakje
door het knoopsgat en het

aan den IJssel. Van harte gefeliciteerd! U krijgt binnenkort uw
prijs thuisgestuurd.
van Humanitas zijn van
Nathalie Baptiste van het secreta- Medewerkers
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
riaat van de Raad van Bestuur wordt niet gecorrespondeerd.
van Humanitas toont u
rechts het nieuwe voor-

knoopje door het gaatje trekken. De prijswinnaars van de
boeken en dinerbonnen zijn:
J.F.A. Braams, D.A. DeelstraHantelmann en J. Balkhoven
uit Rotterdam, , A. Lagendijk
uit Ridderkerk en A. van der
Graaf-Noorlander uit Krimpen

werp. Het is een werktuig uit de tijd vóór CV
en koelkast. Weet u
waar het hier om gaat
en waar het voor gebruikt werd?
Stuur uw oplossing
vóór 19 juli 2010 naar

Dag van de Zorg

Traditionele sportdag
Humanitas-Akropolis in teken
van creëren, groei en kwaliteit
Woensdag 12 mei 2010, de Dag van de Zorg, stond bij Humanitas-Akropolis dit jaar in het teken van creëren, groei en kwaliteit. De traditionele sport- en speldag was dan ook gebaseerd
op deze items. Er waren spellen waarmee bouwstenen verdiend konden worden, zoals Canadeesrace, GPS Schattenjacht,
Wii Mariokart Race, Paddletennis, Krachtmeting, Knotshockey,
Humanitas standbeeld en Limbodansen.
Het team dat als snelste een
parcours had afgelegd won
twee extra bouwstenen naar
keuze. Met de verzamelde
bouwstenen moesten de teams

een mozaïek
maken. Hadden de teams
niet voor alle
bouwstenen
Het winnende mozaïek, “Toontje Hoger’ gekozen dan
was extra creativiteit nodig
was voor een
goed resultaat.
De mozaïeken
werden door
een jury beoordeeld.

Winnaars werden: één: Toontje
Hoger (Schiebroekse Parkflat) ,
twee: De Oldies( Gerrit Spronkersflat) en drie: Ratjetoe (Zilverlinde) Na afloop was er, als gebruikelijk, een groot personeelsfeest.

De kunstenaars van de Schiebroekse Parkflat vierden
enthousiast hun overwinning!

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)

Abraham Vermaas is geboren op
29 september 1910. Hij komt uit
een zeemansfamilie, bracht zijn leven in Delfshaven door en zat op
de lagere school op het Bospolderplein. Daarna volgde de technische
school in Schiedam, die halverwege
zijn opleiding naar een nieuw pand
aan de Beukelsdijk verhuisde, waar
hij zijn opleiding voltooide. Vervolgens werkte Vermaas 48 jaar voor
het GEB ( later Eneco).
Het beste boek over Rotterdam ooit
geschreven, vindt hij De zaak Antonius van der Waal van Frank Visser.
Het beschrijft het proces tegen Van
der Waal, die in WOII verzetsgroepen infiltreerde en verraadde aan
de Duitsers. Dit boek doet waarheidsgetrouw verslag over het door
Van der Waal veroorzaakte leed.
Vermaas zat in het verzet en het
proces tegen Van der Waal heeft hij
bijgewoond. Dit is voor hem dus
een aangrijpend en boeiend onderwerp.
Tijdens het bombardement zat
Vermaas in militaire dienst. Hij was
gelegerd in een school bij de Moerdijkbrug. Duitse parachutisten vielen rondom uit de lucht en na een
dag vechten werden de Nederlanders gevangen genomen. Dat was
geen verrassing, want ze hadden
landmijnen zonder ontstekingen!
Tijdens het bombardement zaten
ze met 800 krijgsgevangenen in een
kerk en zagen de gloed in de lucht.
‘s Avonds gonsde het van de geruchten dat Rotterdam doelwit was
geweest, wat later ook het geval
bleek te zijn. De binnenstad was vernietigd. Wat hem nog goed is bijgebleven is dat er na een paar dagen
een Duitse officier verscheen met
blauwdrukken van de Nederlandse

Foto: Alain Ulmer

verdedigingswerken. Daarop stonden notabene verdedigingswerken in de ontwerpfase. Dit toont
aan dat het Duitse militaire apparaat een grote voorsprong had.
In het najaar van 1944, net vóór
de ‘hongerwinter’, werden veel
razzia’s gehouden in verband met
tewerkstelling in Duitsland. Vermaas: ‘Via pamfletten werden we
op de hoogte gebracht van de meldingsplicht. We werden ’s ochtends
opgehaald en naar de Nenijtohallen
gebracht. Ik werd, door mijn technische achtergrond, als te waardevol
gezien en kon in Nederland blijven.
Deze ervaring vond ik zeer beangstigend. Je weet nl. nooit waar je in
Duitsland terecht was gekomen en
hoe het met je zou zijn afgelopen.’
Vroeger heeft de heer Vermaas geschilderd en veel in en om zijn huis
en dat van zijn zoon geklust.Tevens
was hij nauw betrokken bij de woningbouwvereniging. Tegenwoordig woont hij in de Gerrit Spronkersflat van Humanitas-Akropolis
in Honderd en Tien Morgen (Hillegersberg), repareert klokken en
besteedt zijn ochtenden aan het
lezen van de krant.

