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Rotterdammers in de Tour de France
Het Grand Départ van de Tour de
France brengt heel wat beroering in Rotterdam. De hele stad
is in de greep van de grootste
wielerronde ter wereld. Feitelijk
is de historie tussen de Maasstad en de Franse wielerkoers
echter flinterdun. In de 96
voorafgaande edities bezocht
het wielercircus Rotterdam
slechts driemaal. Tweemaal als
doorgangsplaats, in 1954 toen
de start in Amsterdam was en
in 1978 toen men vanuit Leiden
vertrok; eenmaal was hier de
finish, toen de Tour in Scheveningen van start was gegaan.
Eigenlijk was de Maasstad toen
meer een doorgangsplaats,
omdat nog geen uur later al
weer werd vertrokken voor het
tweede gedeelte van die etappe,
die toen naar Belgische SintNiklaas voerde.

Net zo dun is de deelname van Rotterdamse wielrenners aan de Tour.
Slechts vijf coureurs gingen in de Tour
van start, waaronder slechts één rasechte Rotterdammer, Eef Dolman uit de
Schoonderloostraat. Gerrit van der Ruit
werd geboren in Capelle aan den IJssel,
Wim de Ruyter kwam uit Maassluis, Jan
Gommers uit Brabant en de wieg van
André de Korver stond in Willemsdorp
op het eiland van Dordrecht. Gerrit van
der Ruit (geboren in 1911) was van hen
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- Tourdirecteur Jacques Goddet zet voet op Rotterdamse grond in zijn karakteristieke kledij: khakihemd en -kniebroek, ‘tropenhelm’
(foto Peter S. Molkenboer)-

de eerste die meedeed aan de monsterrit.
De Capellenaar, die na zijn wielerloopbaan een ijssalon in het Oude Noorden
zou exploiteren, werd in 1934 prof. Het
jaar daarvoor was hij kampioen van
Nederland bij de onafhankelijken, een
categorie tussen de amateurs en profs. In
hetzelfde jaar werd hij negende bij het
WK en elfde in de Ronde van Vlaande-

ren. Als prof won hij tweemaal in Gulpen
en ook in de Acht van Chaam was hij
triomfator.

Eerste succes
Gerrit van der Ruit werd in 1937 gevraagd aan de Tour deel te nemen; één
jaar nadat er voor het eerst een Nederlandse ploeg in Frankrijk van start was
gegaan. In een ploeg met de Franse Hollanders Antoon en Albert van Schendel,
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gende renner uit deze contreien was twee
edities later de vier jaar jongere André de
Korver. De bakkerszoon had zich in 1932
bij de Rotterdamse Renners Club Feijenoord als lid aangemeld. Aanvankelijk
zocht hij zijn heil op de baan. Maar allengs verplaatste zijn interesse zich naar
de weg. Wat twee oorzaken had; door de
komst van de Moerdijkbrug kon hij zijn
trainingsgebied verruimen en hij werd
bevriend met John Braspennincx, die in
Princenhage woonde. Samen gingen ze
veel in de “Bels” koersen en De Korver
stak daar veel op van zijn vriend. In 1938
won hij twaalf koersen. Toch was het
voor hem een verrassing dat hij voor de
Tour werd verkozen.
Steenpuist
In de ploeg ook plaatsgenoot Jan Gommers, die in een zijstraat van de Middellandstraat woonde. Gommers kreeg al
op de eerste dag last van een steenpuist,
volgens de renners doordat soigneur
Jan van Dinther besmette handdoeken
gebruikte. Gommers hield het nog vijf
dagen vol, al die tijd moest hij staande op
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de pedalen meerijden. Al was er een gat
in zijn zadel geknipt, zitten kon hij niet
en nadat hij in het tweede gedeelte van
de zesde etappe buiten tijd binnen kwam,
moest hij naar huis. Ook De Korver
kreeg last van een steenpuist en ook hij
knipte een gat in zijn zadel. Daarop reed
hij nog vijf etappes, 1500 kilometer. In
deze Tour behaalde hij nog een tweede
plaats in Bordeaux en een tiende plaats
aan de Cote d’Azur in een etappe die
over de Turbie ging. De verdiensten na
vier weken koersen vielen hard tegen,
met het schamele bedrag van 165 gulden
keerde hij terug naar Rotterdam, waar
hij een heldenontvangst kreeg. In de ereboog hing zijn verknipte zadel en ook nu
nog is dat ding een bezienswaardigheid.
Het verdiende geld ontving hij trouwens
pas na de Tweede Wereldoorlog. André
de Korver deed nog tweemaal mee aan
de Tour, in ’47 en ’48 maar met weinig
succes. Net als zo vele leeftijdgenoten
was zijn wielercarrière in de oorlog
geknakt.
Vervolg op pagina 13 ....
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8 mm S ma lfilm s o p DVD
Via professionele telecine techniek
♦
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Kom gerust eens langs

Een Hotel maar dan anders !
Een monumentaal en uniek gastvrij familiehotel Uitstekende
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kijk op www.deoudebrouwerij.nl
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D. van Vianen VOF
Voor info:

♦

€ 0,30 per dia

♦

Korting op grotere aantallen

♦

Minimumkosten € 10,00

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

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

010-414 86 43 of
06-1812 4248
Hoofdstraat 53, 6281 BB
Mechelen Zuid-Limburg NL

Tel: 043-4551636 www.deoudebrouwerij.nl

Linker Rottekade 11b
3034 NT Rotterdam
Kvk nr. 24338212
email: info@huis-ontruiming.nl

●

Is al vele jaren de specialist in
woning en bedrijf ontruimingen.

●

De woning wordt naar eisen van de woning
corporatie/eigenaar/verhuurder opgeleverd.

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

Wij verwijderen de gehele rest boedel zoals
laminaat/vloerbedekking ect.ect.

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

Tevens doen wij verhuizingen van groot
naar klein en evt. in/uitpakservice

●

Wij geven u altijd een gratis
offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Elke dag op reis,
zonder autorijbewijs
Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

www.Brommobiel.nl

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

U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur,
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren.
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Rotterdam lijkt wel een echte wereldstad geworden
Als geboren Rotterdammer (altijd op de Feijenoordkade gewoond
waar mijn moeder de kruidenierszaak bestierde en mijn vader de kost
verdiende met levering van accijnsvrije goederen en verkoop uit een
parlevinker) ben ik altijd trots gebleven op mijn geboortestad. Ik kom
er nog zelden, maar onlangs heb ik met mijn schoonzusje en zwager
een rit gemaakt met de snerttram. Heel interessant en mooi om oude
bekende straten (en dus herinneringen) weer eens te zien. Zeker voor
mijn vrouw was het een leuk weerzien. Zij heeft bijna haar gehele
jeugd op de Buitenhofstraat en de Hoogstraat gewoond. Maar wat is er
onvoorstelbaar veel veranderd. Een smeltkroes van culturen. Rotterdam lijkt wel een echte wereldstad geworden.
Des te leuker is het dan als je herinneringen aan je eigen jeugd in Rotterdam
kunt ophalen als Oma Maat komt. Zij
is de moeder van mijn vriend Joop. Als
zij bij haar kinderen en kleinkinderen
op bezoek komt, neemt ze speciaal
voor mij De Oud-Rotterdammers van
de voorbije weken mee. Als ik de krant
lees, is er bijna altijd wel een artikeltje dat ik uitscheur om voor altijd te
bewaren.

RDM om dat spektakelstuk mee te maken. We waren niet de enigen die vanaf
het water de ‘Rotterdam’ in het water
zouden zien glijden. De hele rivier was
bezaaid met grote en kleine boten die de
hele breedte van de Nieuwe Maas in beslag namen. Proviandboten, watertaxi’s,
sleepboten, victualieschepen, spidoboten, drinkwaterboten, motorjachten,
roeiboten en alles wat maar kon drijven
dreef tegen elkaar aan.

Tewaterlating
Dat ik in de pen klim, komt door de
herinneringen die kwamen bovendrijven bij het lezen van twee artikeltjes
op pagina 14 en 15 van de editie van
9 februari jl. Onder “Herinneringen
van Rotterdammers aan de Rotterdam”
schrijft de heer Den Haan over zijn
ervaringen bij de tewaterlating van de
‘Rotterdam’. Ik was destijds 9 en kan
me de tewaterlating nog helder voor de
geest halen. Met de proviandboot voeren we met familie en vrienden naar de

Lawaai
Toen de ‘Rotterdam’ majestueus het
water ingleed, werd zij verwelkomd met
een oorverdovend lawaai. Alle schepen
met een stoom- of electrische scheepsﬂuit trokken alle registers open. Het
was een schitterend gezicht het casco
langzaam het water te zien inglijden,
steeds sneller en uiteindelijk een hoge
golf voortduwend om tenslotte net niet
de kade aan de overkant van de Maas
te rammen. Het was onwerkelijk zoveel
herrie te horen; we kregen er kippenvel

- De tewaterlating van het ss Rotterdam was een spektakelstuk -

van. Toen de ‘Rotterdam’ eenmaal dreef
en het geluid was verstomd, ontstond er
een leegte; stilte en gewoon een schip
dat naar de kade werd versleept om te
worden afgebouwd. Maar dat glijden
van de helling, die eerste kennismaking
met het water onder begeleiding van
al die scheepstoeters en -ﬂuiten is mij
altijd bijgebleven.
Schoonheid
De heer Meerman schrijft in een ander
stukje enthousiast over de zeeg en de
schoonheid van de ‘Rotterdam’. Zelf
was ik niet onder de indruk van de
schoonheid van de ‘Rotterdam’. Met
name de schoorsteen vond ik lelijk. Een
soort portaal met aan de uiteinden twee
kleine openingen. Het was dan ook
geen schoorsteen, maar een rookkanaal.
Ik was veel meer gecharmeerd van de
‘Nieuw Amsterdam’, met haar twee

CCtje Zestienhoven

c foto burosolo.nl

Af en toe je neus eens over de grens steken, dat houdt je
scherp. Dan zie je de gebeurtenissen in ons land ook een
beetje van een afstand en genuanceerder. Wij vertrokken
vanaf ons eigen vliegveld Zestienhoven, dat niet meer zo heet,
maar “Rotterdam- The Hague Airport”, of zoiets. In de jaren
vijftig stond er op die plaats een bord in het weiland tussen de
koeien, “Hier komt het nieuwe Rotterdamse vliegveld SCHIEVEEN”, maar die naam heeft het toen kennelijk ook niet gehaald. De echte oudjes onder ons vertellen met veel weemoed
van het vooroorlogse vliegveld Waalhaven.

Cox Column

Dat was een vliegveld dat toen volop
meetelde in de opkomende vliegerij,
en het was helemaal geen uitgemaakte
zaak dat dat niet het eerste vliegveld van
Nederland zou worden, verbeter me als
ik het mis heb. Je ziet altijd foto’s van
een kleurrijk terras met veel mensen. Het
enorme luchtschip de Graf Zeppelin is er
geweest, ik neem aan in de jaren dertig.
En was er ook niet de vliegtuigfabriek
Koolhoven gevestigd, wie kan ons daar
meer over vertellen?
In mei 1940 is het allemaal naar de hel
gebombardeerd, en na de bevrijding had
de Mokumse lobby natuurlijk vrij spel, al
is dat Schiphol op een plaats gesitueerd
waar het nooit had gemoeten, en is uitbreiding alleen maar mogelijk (geweest)

door de bevolking op uiterst schaamteloze wijze voor te liegen en om de tuin te
leiden wat met name de geluidsoverlast
betreft, zoals de vorige directeur, toen ie
eenmaal gepensioneerd was, volmondig
toegaf.
Maar wij hadden hier in Rotjeknor onze
socialistische vrienden om over ons te
waken. Jarenlang is een eigen vlieghaven
voor de grootste havenstad ter wereld
tegen gehouden, en toen het er eenmaal
tòch was, tegengewerkt en afgeknepen
en bijna weer opgeheven. Ach ja, die
jaren zestig en zeventig, toen wij hier in
de stad zuchtten onder een links-totalitair
systeem, waarvan ook ik toen nog dacht
dat het zegenrijk was. Terwijl de oude
wijken verkommerden en de mensen

schoorstenen en diepere zeeg. In mijn
beleving is zij altijd een van de mooiste
schepen geweest die de wereldzeeën
ooit bevaren heeft. En zij was op haar
mooist toen haar huid zwart was, in
plaats van het latere grijs. Nooit zal ik
vergeten wat een prachtig gezicht het
was als er aan de Wilhelminakade enkele schepen van de HAL achter elkaar
afgemeerd lagen. Ik had nooit zo veel
zin met mijn vader mee te varen (mijn
vriendjes hadden schoolvakantie en ik
moest meewerken), maar als er van de
Nieuw Amsterdam, de Rotterdam, de
Statendam, de Rijndam en de Maasdam
een paar achter elkaar lagen, had ik
geen haast meer om naar huis te gaan.

Hennie werkt er thans als vrijwilligster.
Onlangs bezochten mijn vrienden Joop
en Emmy de ‘Rotterdam’ en waren heel
enthousiast.
Sinds de rit met de tram, de artikelen in
De Oud-Rotterdammer en de enthousiaste verhalen over de openstelling van
de ‘Rotterdam’ ben ik van plan weer
eens naar de stad af te reizen. Natuurlijk
ga ik dan via mijn geboortewijk Feijenoord naar de ‘Rotterdam’ en ik weet nu
al dat ik ook naar Delfshaven ga, omdat
mijn moeder daar, vlakbij het Zakkendragershuisje, geboren is.
Oma Maat, blijf maar vaak naar Best
komen, maar neem wel altijd De OudRotterdammer mee!

Vrijwilligster
Als familie hebben we altijd iets met de
‘Rotterdam’ gehad. Mijn zwager Henk
heeft er als slager gewerkt en mijn zus

Albert van der Veen
Best
0499-399700
avdveen49@kpnplanet.nl

daar zelf maar moesten zien hoe ze de
multiculturele samenleving zouden gaan
uitvinden. Het is, om een voorbeeld te
noemen, toch niet meer te begrijpen dat
een volstrekte loser als Eric Bakema een
belangrijk ﬁguur was in de raad?
Maar denk maar niet dat het nu beter is.
In ieder geval, als je nu op onze luchthaven komt, is de behandeling ‘top of
the bill’.
Juist omdat het allemaal betrekkelijk
kleinschalig is, gaat het vlotter, de
mensen zijn vriendelijk, ik kan u van
harte aanbevelen vandaar te vertrekken temeer daar Transavia naar alle
vakantiebestemmingen vliegt die je je
maar kan bedenken. Maar voor een stad
als de onze is het allemaal wel heel klein.
Je staat als stad ’n beetje voor lul. Vind
ik. We vlogen naar Faro, nou wat is nou
Faro. Een toeristencentrum, zeker, maar
het vliegveld daar is tien keer groter.
Nou u en dan ik weer. Dat heb ik ook
al eens meegemaakt in Hamburg, in die
luchthaven kan de onze twintig keer in.
(Ik vloog toen naar Rudi Carrell, met wie
ik een televisienummer ging schrijven.
Rudi, God hebbe zijn ziel, woonde bij
Bremen op een schattig kasteeltje met

een enorme vijver erbij waarop het hele
dorp aan het schaatsen was. …Memories
are made of this…)
In de Algarve, want daar zaten we dus,
troffen we een waanzinnig hotel. Ik heb
wel eens meer in een hotelletje gezeten,
maar dit overtrof alles. Nee nee, ik zeg
niet waar het is of hoe het heet, dat hou
ik lekker voor mezelf. Elke avond eten
in hun twee- sterrenrestaurant, wat dacht
u daar van? Een lawine van de meest
exquise hapjes en snapjes, ik word er
altijd een beetje moe van, maar bij mijn
vriendin ging het erin als koek.
Nu zit ik weer thuis, en zie ik in de verte
in mijn tuin een konijntje huppelen.
En dan te bedenken dat ik binnenkort
weer voor een week naar mijn vriend
Henk Klunder moet, in een prachtig
dorpje bij Nice. Ja, de boog kan niet
altijd gespannen blijven.
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2.5 zits + 2 fauteuils

€ 3500,-

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur
leverbaar. Ook als 2 en 3 zits leverbaar

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

Zomeropruiming
Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

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

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

Tel.: 078 - 6916684

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.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?

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

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Burg. Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

o.a.
Lodenfrey
Isabell
Baronia
Concept K
Betty Barclay

Mantels en jacks
tenminste halve prijs
ook voor de winter

Van maat 36 t/m 52

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Opticien

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.
Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griff ioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 119”
Wat is deze rubriek toch leuk! Kan ik de ene keer over een minimum
aan (goede) oplossingen schrijven, de andere keer dreigt de TNT-bezorger met de ARBOwet, in verband met de stapels post die hij moet
bezorgen. Zelfs mijn 100 Mb up/down glasvezelverbinding begon af en
toe te kraken. Deze keer is het weer zo’n ‘andere keer’: het aantal
inzendingen op de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer 119 overtreft de
stoutste verwachtingen. Daarom nu de oplossing; het is de Hordijk,
enkele meters van de hoek met de Zevenbergsedijk. Nu het woord aan
(helaas) enkele inzenders.

D. Been (Colijnsplaat): “Dit is de Hordijk, in het winkeltje rechts zat brood- en
banketbakkerij A.in ’t Veld. Iets verder
kapper H. Greebe, die daar tevens een
sigarenzaak bij had.”
Thea Brosky-Van Roon: “Ik denk dat dit
de Hordijk is, een van oude dijken in de
deelgemeente IJsselmonde. Hier hoor je
het verkeer van de immer drukke A-15
heel goed. We hebben van 1982 - 2005
in Hordijkerveld gewoond, maar deze
foto is
vóór die tijd genomen. Ik kan me de Julianaschool herinneren en de fietsenwinkel.
Het is nog steeds een rustige straat, op
het lawaai van de A-15 na. Er is op de
Hordijk niet veel veranderd. Wél in de
straten er omheen. Het bejaardentehuis
en de 55+flat aan Keverdijk en Huniadijk
zijn vervangen door moderne complexen.
Ook het voormalige marktterreintje aan
Kerstendijk/Reyerdijk is volgebouwd. Er
is zelfs een geheel nieuwe ‘dijk’ ontstaan,
de Susannadijk, ontdekte ik toen ik
onlangs nog eens door de wijk wandelde,
waar ik 23 jaar gewoond heb.”
J.A.E. de Koning (Ridderkerk): “De
fotograaf stond op de dijk, tegenover het
Zevenbergsedijkje. Deze foto moet in de
vijftiger jaren gemaakt zijn. In 1965 was
de winkel op de hoek van brood- en banketbakkerij A. in ’t Veld Sr. Het pand ernaast was een postagentschap en damesen herenkapper H. Greebe. Iets verderop
is links de witte pomp van L.Zwaal. Zelf
ben ik in IJsselmonde geboren en getogen
en woonde tussen ‘dorp en west’ in.”
Henk de Zeeuw, Schutwant 66, 3192 JS
Hoogvliet: “De bakkerij van In ‘t Veld,
hoek Hordijk/Zevenbergsedijkje. Frank
had deze zaak, zijn broer zat aan de Kerkedijk met een winkel. Behalve bakkerij,
was het ook een kruidenier. Hij kwam
bij ons een lijstje ophalen en bracht dan
‘s avonds de boodschappen. We gingen
natuurlijk ook wel eens wat kopen in
de winkel. Ik herinner me nog een heel
lief winkelmeisje, daarvoor gingen we
er graag heen. Anders gingen we naar
Pietje Stolk (tegenover Kleingeld). Het
postagentschap van de PTT zat twee
huizen verder, daarnaast een textielzaak
(Versluis?) en dan kapper Greebe. Als

jongen ging ik daarheen, tot het eeuwige
gepraat over voetbal me ging vervelen (ik
geloof dat heel Feyenoord daar naar de
kapper ging, maar ik had en heb daar niks
mee). Er is nog steeds een kapper Greebe
op IJsselmonde, zal wel een kleinzoon
of dochter zijn. Rond vijftig waren er
nog niet zoveel auto’s als nu. Dokter
Meerkerk had er een. Aan het eind van
het Zevenbergsedijkje was een viaduct
over de weg naar Dordt. Daar gingen we
autonummers schrijven. We hadden dan
wel eens 20 of 30 nummers in een uur.
Aan de Hordijk haalden we er maar twee
of drie, en dat waren elke keer dezelfde.”
A de Zeeuw (Spijkenisse): “Ja, dit is
heel bekend voor mij; ik heb er 25 jaar
gewoond en bij die bakker op de hoek
heb ik jaren gewerkt. Wij moesten altijd
de volle kerrie met vier man naar boven
trekken en duwen. We mochten niet voor
negen uur bezorgen, alleen brood van
de andere dag mocht wel. Dat werd nog
even opgewarmd in de oven. Aan de
overkant woonde ijscoman Wuister. Daar
kan ik je wel wat van vertellen: Als hij
aan het ijs verkopen was en er was geen
klant op dat moment, deed hij achter zijn
ijswagen zijn behoefte tegen zijn eigen
ijswagen. Lekker toch? En zonder zijn
handen te wassen, ging hij verder met ijs
verkopen.”
Maarten de Jong (Ridderkerk): “Wat
leuk dat de Hordijk in beeld komt in deze
opgave. Het pand is nu een woonhuis,
maar was in mijn jeugd een bakkerswinkel. In die tijd woonde ik (nog bij mijn
ouders) ook aan de Hordijk, in het rijtje
huizen tussen het Zevenbergsedijkje en
de Reijerwaardseweg. Ons huis is eind
van de zestiger jaren afgebroken voor de
aanleg van de IJsselmondse Randweg.
Op de foto van de bakkerswinkel is een
stoepje met een paar treden te zien. Mijn
broer kwam als klein jochie achteruit dat
stoepje af: met zijn vingers nog om de
drempel, deed een andere klant de deur al
dicht. De gevolgen zijn nog te zien aan de
scheef gegroeide nagel van één van zijn
vingers.”
J. van der Meulen: “Voor de deur was
een halte van RETbus 37 (DantestraatHillevliet). Dit was de opvolger van de

TOEN
bus van de Twee Provinciën. IJsselmonde
begon te groeien.”
Gerdien Muller-Beek: “Daar heb ik mijn
jeugd doorgebracht in de jaren eind 1940
en de jaren ‘50. Mijn grootouders woonden eerst in het Hoge pand, dat net niet
op de foto staat. Daarna zijn zij verhuisd
naar Hordijk 181; ik was veel bij mijn
grootouders, ook in de schoolvakanties.
Op de hoek zat een levensmiddelenwinkeltje; de naam weet ik niet meer, maar
de eigenaar is later geëmigreerd naar
Australië. Verderop zat de huisarts met
apotheek.”
Elly Vollegraaf (Rhoon): “Dit is overduidelijk een stukje Hordijk in wat toen
nog IJsselmonde heette. Rechts, met de
markiezen, zie je Bakkerij In ‘t Veld,
verderop, aan dezelfde kant (waar de auto
staat), was het postkantoortje, daarnaast
de manufacturenwinkel van v.d. Sluys en
dan Kapper Greebe. Ongeveer tegenover
Bakker In ‘t Veld zat IJsboer Wuister, ‘s
winters werd daar alleen snoep verkocht.
Rechts achter de fotograaf is nog steeds
het Zevenbergse Dijkje. Ook het huisje
van de familie Staat is er nog. Ik heb
vanaf 1949 tot 1962 op het stukje Hordijk
(nr. 288) gewoond, dat later is afgebroken
en waar nu de IJsselmondse Randweg
overheen loopt. Wij woonden daar met
elf families, die ik helaas uit het oog
verloren ben (families Leenheer, Hijzelendoorn, de Jong, v.d. Weg, Langbein,
den Ouden). Ik weet nog dat destijds de
familie Boonstoppel met zeven of acht
kinderen naar Australië is vertrokken.
Er waren nogal wat kinderen van mijn
leeftijd en we speelden veel op de ‘dijk’,
wat toen nog kon doordat er weinig
verkeer was. Ook het weiland aan de
overkant was bij ons erg in trek. Daar is
nu winkelcentrum Reijerwaard. Ik vond
het erg leuk deze foto te zien, zoals je ziet
kwam er nogal wat boven drijven.”
Ineke Vermaat-Langbein: “Het huis met
de zonneschermen is bakker In ‘t Veld.
Daarnaast woonde familie De Pater;
vader was aannemer. Zijn dochter Joke
zat bij mij op de meisjesschool aan de
Frankendaal. Daarnaast woonde, dacht
ik, de familie Bakker en daarnaast was
een manufacturenzaak van de heer en
mevrouw Van de Sluis. Nog verder een
postkantoortje of de kapper van de familie Greebe. Schuin tegenover de bakker

NU
had je een woonhuis en zij verkochten ijs.
Dan kwam er een soort steegje en daar
woonde de familie Ardon. Ikzelf woonde
op de Hordijk 296. Deze huizen moesten
plaatsmaken voor de IJsselmondense
Randweg. Daarom zijn mijn ouders naar
Hordijk 233 gegaan. Dit is ook weer
afgebroken voor de Betuwelijn.”
J. Zevenbergen (Schiedam): “Op de foto
is te zien, dat deze niet van deze tijd meer
is, want voor de woningen staan nog de
houten palen waar langs de spanleidingen
voor het elektra zijn aangebracht. Aan het
eind van de rij woningen is te zien, dat
er een bus van het onderaan de dijk gevestigde touringcarbedrijf Ringelenberg
de dijk op komt. Op die dijk heb ik vele
voetstappen gezet naar en van de Prinses
Julianaschool en verschillende keren een
schop onder mijn achterwerk gehad voor
het belletje trekken. 50 meter vanaf de

winkel van bakker Van der Vorm begint
het Zevenbergsedijkje daar heb ik tot
mijn 24ste jaar gewoond.Thans woon ik
alweer 60 jaar in Schiedam.”
Als ik zo al die vele tientallen inzendingen lees, denk ik vaak ‘Wat zou het leuk
zijn, als deze (oud) bewoners van de
Hordijk en omgeving elkaar eens konden
ontmoeten op een soort reünie. Ieder
heeft zijn/haar eigen verhaal; al deze
verhalen brengt een ‘levende’ Hordijk
terug. En voor ‘Hordijk’ mag je iedere
WWDN-straat invullen, behalve de
Buitenhofstraat. Ik ben bang, dat Leo de
Oude daar de enige reünieganger is.
De attentie gaat richting Hoogvliet.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 121

Bij deze ‘Waar-was-dat-nou-foto’ uit 1958 viel mij ineens op, dat sommige Rotterdamse stadswijken ‘aan de buitenkant’ weinig veranderen. De RET-autobus op de foto
is een duidelijke, onverslijtbare bus van het merk Sauer, de dame in de deuropening
staat er bij, zoals veel vrouwen in dit ‘buitengewest’ erbij liepen. Volgens mij zijn de
klinkers in het wegdek de afgelopen 52 jaar ook niet veranderd.

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 12 juli 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

ZONDER ZORGEN VER

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

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




VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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



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

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

Argos Thuis Zorg
Altijd in de buurt!
U kunt bij Argos ThuisZorg terecht voor hulp in de huishouding,
persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding,
dagverzorging of dagbehandeling, aanpassingen in huis,
personenalamering en verpleeghuiszorg aan huis.
U vindt Argos ThuisZorg in Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis, Hoogvliet en Albrandswaard.

Krijgt u voor het eerst zorg of huishoudelijke hulp van Argos ThuisZorg?
Dan ontvangt u nu een gratis lidmaatschap van Argos ErOpUit tot eind 2010!

Meer weten over Argos ThuisZorg?
Bel dan naar 010 - 409 30 00.
Meer informatie over de actie
en de uitstapjes van Argos ErOpUit?
Bel dan naar 010 - 409 13 31
of kijk op de website www.argoszorggroep.nl
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De sociale uitkeringen en verzekeringen – zoals de AOW - gaan per 1 juli met slechts 0,6 procent omhoog om de gestegen (primaire) kosten van levensonderhoud (deels) op te vangen.
Gezien de economische situatie zal dat in de komende jaren ook niet veel méér worden. Een nieuw kabinet zal waarschijnlijk wel pogen de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien in hun minimale
koopkracht. Nadere vragen kunt u stellen aan de redactie van deze krant.

Rondkomen met de minimale oudedagsvoorziening
De gepensioneerden, die alleen AOW hebben, krijgen per 1
juli netto slechts enkele euro’s erbij. Twee gehuwden met
beiden (alleen) AOW hebben daardoor samen netto een
maandelijks inkomen van circa € 1367 (exclusief vakantiegeld). Dat is wel na verwerking van de heffingskorting en het
aftrekken van de inkomensafhankelijke premie ziektekostenverzekering (niet de vaste bijdrage per maand).

Informatie
Opinie

Afhankelijk van de hoogte van de huur
en hun ‘woongenot’ kunnen ze nog in
aanmerking komen voor een huurtoeslag. Ook – om het nog ingewikkelder
te maken – zit hierin nog niet de eventuele zorgtoeslag (voor lage inkomens).
Laten we dat laatste even buiten beschouwing, dan moeten ze dus maandelijks van die € 1367 zien rond te komen.
Het is geen vetpot, maar in vergelijking
met andere Europese landen is deze
minimale oudedagsvoorziening bepaald
niet slecht. Voor een alleenstaande is de
AOW netto € 983.

Acceptabel
Zoals altijd gaat het erom hoe mensen
individueel daarmee omgaan. Als men
‘een gat in de hand’ heeft, zal men altijd
tekort komen of – nog erger – zwaar in
de schulden zitten. Anderzijds kennen
wij genoeg gepensioneerden met alleen
AOW en een heel klein aanvullend

pensioen die door zuinigheid een
alleszins acceptabel en rustig leven
leiden. Soms kunnen ze hun kinderen
of kleinkinderen zelfs nog af en toe een
zakcentje toeschuiven. Wij hebben het
al eerder op deze plaats gesteld de échte
zeurpieten over deze sociale bodemverzekering zitten – naast de verongelijkte
mensen met een gat in hun hand – onder
de gepensioneerden die over redelijke
tot hogere aanvullende bedrijfspensioenen kunnen beschikken. Zij schreeuwen
vaak moord en brand dat de overheid
met de AOW of hun pensioenfonds niet
goed voor hen zorgen, terwijl dit altijd
collectieve voorzieningen zijn die gezamenlijk zijn opgebracht (voor bedrijfspensioenen in het verleden) of voor de
AOW rechtstreeks worden overgedragen (door een omslagpremiehefﬁng bij
de 65-minners). Ook beseffen ze vaak
niet dat jongeren evenredig worden behandeld. Als er geen inﬂatiecorrectie op

AOW-pensioen
AOW-pensioen
Gehuwden per persoon, ouder dan
Gehuwden per persoon, ouder dan
65 jaar
65 jaar
Gehuwden met maximale toeslag
Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)
(partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag
Maximale toeslag
Ongehuwd, ouder dan 65 jaar
Ongehuwd, ouder dan 65 jaar
Ongehuwd met kind tot 18 jaar
Ongehuwd met kind tot 18 jaar

Bruto per maand
Bruto per maand
€735,75 (€732,84)
€735,75 (€732,84)
€1437,24 (€1431,42)
€1437,24 (€1431,42)
€702,49 (€698,58)
€702,49 (€698,58)
€1057,11 (€1052,23)
€1057,11 (€1052,23)
€1329,88 (€1323,92)
€1329,88 (€1323,92)

Bruto vakantie-uitkering
Bruto vakantie-uitkering
per maand
per maand
€40,66 (€40,69)
€40,66 (€40,69)
€81,32 (€81,38)
€81,32 (€81,38)
€56,93 (€56,97)
€56,93 (€56,97)
€ 73,18 (€73,27)
€ 73,18 (€73,27)

Tussen haakjes de bedragen sinds 1 januari 2010. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. Bron:
Tussen
de bedragen sinds 1 januari 2010. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. Bron:
Sociale haakjes
Verzekeringsbank.
Sociale Verzekeringsbank.

het pensioen wordt gegeven, dan treft
dat meteen ook de werkende jongeren.
Het enige verschil is dat zij dat pas
merken als zij met pensioen gaan.
Maar ook als er bij pensioenfondsen
extra ruimte is om de inﬂatiecorrectie
te herstellen, dan zullen de gepensioneerden dat direct in hun portemonnee
merken en de jongeren pas als zij met
pensioen gaan.

Hekel
Een terugkerende vraag is in de rubriek
hieronder of het wel zin heeft dat de
jongere partner van de AOW’er blijft

werken als men toch (voor gevallen
vanaf 2015 vervalt deze aanvulling)
nog een toeslag op de AOW kan krijgen
als de partner geen inkomen uit arbeid
heeft. Beseft wordt niet dat blijven
werken van de partner jonger dan 65
jaar altijd méér oplevert dan terugvallen
op alleen de toeslag. Om dat in beeld
te brengen geven we als (traditioneel)
voorbeeld een man van 65 jaar die
AOW heeft. Zijn vrouw werkt tien uur
per week tegen minimumloon als vakkenvuller of als schoonmaker. Zij heeft
daardoor een maandelijks inkomen van
bruto circa € 350 (zo’n laag inkomen is

tevens netto). De man en vrouw samen
houden daarvan minstens € 270 netto
méér per maand over dan wanneer de
vrouw stopt met werken en de man de
volledige toeslag op zijn AOW krijgt.
En reken maar dat € 270 méér in zo’n
huishouden een welkome aanvulling
op het lage inkomen is. De beslissing
hierover ligt bij ieder individu. Alleen
als men een grote hekel aan zijn werkomstandigheden heeft, zou men kunnen
beslissen te stoppen met werken. De
consequenties: minder inkomsten.

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
Broer informeren over
moeders overlijden
Mijn moeder heeft al zes jaar geen
contact meer met mijn broer. Zij wil
dat ook niet meer. Ikzelf heb hem al
ruim 25 jaar niet meer ontmoet of
gezien. Als mijn moeder komt te overlijden, ben ik dan wettelijk verplicht
hem hiervan in kennis te stellen? Er
zijn geen andere kinderen.
Nee, u bent dat niet wettelijk
verplicht. Wel zal een eventuele
notaris de erfgenamen van uw moeder
trachten te vinden als zij een testament
heeft laten opmaken.
Als u na het overlijden van uw moeder
haar nalatenschap regelt en er is nog
wat te verdelen dan zult u wel uw
broer op de hoogte moeten stellen,
want volgens het wettelijk erfrecht is
en blijft hij erfgenaam. Van die plicht
bent u ontheven als er helemaal niks te
verdelen valt. Dan is het wel raadzaam
een goede administratie van uw moeders nalatenschap te maken voor het
geval uw broer later met claims komt.
Indien uw moeder een aardig bedrag
(stel: meer dan 10.000 euro, na aftrek
van haar schulden en lasten) nalaat
en zij wil niet dat haar zoon (uw

broer) mede erfgenaam is, dan is het
raadzaam dat zij een testament laat
opstellen waarin zij bepaalt dat haar
zoon - wat haar betreft - niet zal erven.
In dat geval kan de broer nog wel
zijn legitieme portie (een minimum
erfdeel) inroepen, maar daarvoor ligt
het initiatief bij hem.
Een notaris of een (testamentair)
executeur zal uw broer op de hoogte
moeten stellen van het feit dat zijn
moeders uiterste wil is geweest dat hij
niks opstrijkt van haar nalatenschap.
In dat soort situaties zullen kinderen
vaak ook geen beroep meer doen op
hun legitieme portie, omdat zij wel
begrip tonen voor moeders opvatting
na het gebrouilleerd raken. Wettelijk
kunnen ze echter wel aanspraak maken op hun legitieme portie. Dus als
zij hierover moeilijk doen, dan hebben
ze de wet aan hun kant.
Kinderen toebedelen na
de langstlevende ouder
We hebben een langstlevende
testament. Maar hoe kunnen we
daarin terugvinden dat als een van
ons overlijdt de kinderen niet meteen
worden opgezadeld met het betalen
van successierechten?
Betaling van successierechten door of

voor de kinderen kan worden voorkomen bij het overlijden van de eerste
ouder door in een testament op te nemen dat zij bij overlijden van de eerste
ouder geen cent krijgen toebedeeld.
De afrekening (voor eventuele successierechten) voor de kinderen vindt dan
altijd plaats na het overlijden van de
langstlevende.
Er zitten dan echter wel weer vele
kanten aan deze kwestie. Want wat gebeurt er als de langstlevende hertrouwt
en/of samen met de nieuwe partner al
het vermogen er doorheen jaagt? Ook
kan het direct krijgen van een vordering van de kinderen op de langstlevende (volgens het wettelijk erfrecht)
en het meteen betalen van successierechten soms ﬁnancieel aantrekkelijker zijn. Vragen die u allemaal aan een
notaris kunt stellen bij het opmaken
van een testament. Hij weet daarvoor
oplossingen aan te dragen.

Familierecht
Beroep op Sociale
Dienst na scheiding
Mijn vrouw en ik voelen al heel lang
niks meer voor elkaar. Wij willen gaan
scheiden. Wij zijn ooit getrouwd onder
huwelijksvoorwaarden. Mijn vrouw is
na de scheiding van plan een uitkering

bij de sociale dienst aan te vragen.
Wat is wijsheid?
Als partners uit elkaar willen gaan,
moet hun gezamenlijk vermogen ook
worden verdeeld. Meestal krijgt ieder
de helft (het saldo van vermogen
minus schulden). Indien sprake is van
(ofﬁcieel vastgelegde, dus bij de notaris) huwelijkse voorwaarden, worden
die er ook bij betrokken.
Bij de echtscheiding wordt ook gekeken naar ieders eigen draagkracht (het
inkomen). Zit daar een groot verschil
in dan moet de één aan de ander
alimentatie gaan betalen. Dus zomaar
een beroep op de Sociale Dienst in uw
gemeente doen is er niet bij. Die zal
vaak een alimentatie gaan verhalen
op degene die de grootste draagkracht
heeft. Echtscheiding is ook niet zo
maar ‘even’ te regelen. Beiden zullen
een advocaat in de arm moeten nemen
of gezamenlijk een mediator moeten
aanstellen. Met andere woorden: er
komt heel wat kijken om een ofﬁciële
echtscheiding te regelen.

Financiële zaken
Overwaarde huis
bij pensionering
Ik ga binnenkort met pensioen. Wij

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
hebben een eigen huis met overwaarde. Wat kunnen we daarmee het
beste doen?
U stelt wel een erg compacte en
algemene vraag. Maar als u bedoelt
of u de vrije overwaarde van uw huis
te gelde moet maken om uw pensioen
aan te vullen, dan adviseren we u dat
alleen te doen als de overwaarde heel
groot is en u te weinig aan pensioen
hebt om redelijk van te leven. Ook is
het heel moeilijk in te schatten hoe
lang u nog zult leven. De overwaarde
daarvoor opeten heeft alleen zin als
u geen erfgenamen hebt (kinderen).
Want let er wel op, u gaat over de
hypotheeklening die u krijgt wel een
hoge rente betalen en ﬁscale aftrekbaarheid is er niet meer bij.
Daarom is ons advies, als u wat
ouder bent en slechter ter been raakt,
verkoop uw huis en probeer een goed
verzorgde en begaanbare ﬂat te huren
Laat u echter wel goed voorlichten
wat de ﬁnanciële consequenties allemaal zijn. Als u een overwaarde in uw
huis hebt, kan het inderdaad gunstig
zijn, maar u kunt ook veel slechter
af zijn!
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STOELEN VLECHTERIJ

Grote collectie
behang, tevens
zonwering

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

* Stoelen matterij

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

* Antiek restauratie

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

* Gordijnen atelier

www.uitvaart.nl/mourik

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Tel.: 078 - 6916684

Behangers en Schilders aanwezig.

Tel.: 010-4145808

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

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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.

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

Venrooy Tandtechniek

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

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

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

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

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

VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

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

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

€ 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)

KUNSTGEBITTEN
l
l
l

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen
VANWEGE ONS 12,5 JARIG
JUBILEUM GEVEN WIJ TOT EIND JULI
OP DE GEHELE COLLECTIE MEUBELEN, SLAAPCOMFORT (ledikanten,bodems en
matrassen) en WONINGTEXTIEL ( tapijt,vinyl,laminaat gordijnen en zonwering)

12,5 % KORTING
* m.u.v. aanbiedingen en arbeidsloon

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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Puck’s Cafetaria
op de Oude Binnenweg

Joke Bruijs met hippe
jonge jazzband Bogers
Swing Collective (BOSCO)!

Naar aanleiding van diverse artikelen in De Oud-Rotterdammer over
cafés en het smalste of kleinste pandje op de Oude Binnenweg stuur
ik bijgaand drie foto’s. Ik vond de foto’s in de ‘schoenendoos’ van mijn
vijftien jaar geleden overleden vader. Waarschijnlijk zijn de foto’s in geen
enkel archief terug te vinden. Het betreft het Puck’s Cafetaria, Oude Binnenweg 138, heden cafetaria A.Kong
(?). Mijn vader is, naast zijn drukkerij in de Saftlevenstraat, in 1941
dit cafetaria begonnen en hoewel ik
nog zeer jong was kan ik het mij nog
herinneren.

Van 25 juni tot en met 11
juli viert Rotterdam twee
hete zomerweken vol
dampende jazz. Woensdag
30 juni om 20.15 presenteert Streef Productions
in samenwerking met Theater Zuidplein Joke Bruijs
Meets BOSCO. Een unieke
combinatie tussen de Rotterdamse rasartieste Joke
Bruijs en de hippe jonge
jazzband BOSCO. Het
prachtige stemgeluid van
Joke Bruijs in combinatie
met swingende ritmesecties en krachtige blazers
(zeskoppig!) beloven een
unieke ervaring te worden, waarbij de zaal van
Theater Zuidplein compleet plat gespeeld wordt.

De interieurfoto is tijdens de oorlog
gemaakt, waarschijnlijk 1943 of 1944,
en ik kan mij nog herinneren dat links bij
dat trapleerachttige gedeelte de toiletdeur
was en links achter de toog, in de hoek
een dubbele klapdeur (naar twee kanten)
naar de keuken. De personeelsfoto is van
na de oorlog, tussen 1945 en 1949. Een
van de heren is de heer Breedveld, een
latere compagnon van mijn vader (mijn
vader staat niet op de foto. Een van de
dames heette Toos en heeft mij regel-

- De medewerkers van Puck’s Cafetaria -

matig in de kinderwagen rondgereden.
De foto met verlichting is ook van na de
oorlog, want men kan binnen versiering
zien van de Nederlandse leeuw, ik denk
derhalve Koninginnedag (Wilhelmina).
Het pand links is hoogstwaarschijnlijk
Melief Bender, want op de ruit, boven

- Links achterin waren de toiletten -

- Puck’s Cafetaria, naast Melief Bender (links
)-

de gordijnrails en onder het lamplicht, is
ENDER te lezen. Rechts is de gummiwarenwinkel (buik-, knie- en weet ik wat
voor banden, orthopedische spullen en
preservatieven). In mijn geheugen was
rechts van de gummiwarenwinkel het
kleinste pandje, een sigarettenwinkeltje
dat door een dametje werd gerund.
Boven Melief woonde iemand, waarschijnlijk een kapper of kapster, die
regelmatig mijn haren knipte. Verder heb
ik ook nog het stempel (hout met rubber)
van Puck’s Cafetaria in bezit alsmede
een vel briefpapier, beide uit die tijd.
Guus Kusters
Lieu dit La Souche
63120 Aubusson d’Auvergne
France
0033 473 512 719

Joke Bruijs is een allround artieste
die echt alles kan. Ze zingt de sterren van de hemel sinds haar 15de
en heeft opgetreden met bekende
radio-orkesten als het VARA
dansorkest, The Skymasters en
The Ramblers. En nu, in 2010,
staat ze op de planken in Theater
Zuidplein met het jazzy Bogers
Swing Collective! Het tienkoppige
Bogers Swing Collective, kortweg
BOSCO, werd in 2003 opgericht en
groeide in zeer korte tijd uit tot een
van de populairste bands, die zowel
het jonge als het oudere publiek

boeit met hun muziek. Het duurde
niet lang voordat BOSCO de stap
maakte naar de grotere jazzfestivals,
waar de band regelmatig de grote
publiekslieveling werd. Een mooie
aanvulling op dit succes is deze bijzondere en muzikale samenwerking
met Joke Bruijs.
Korting!
Zin in een avondje jazz? Reserveer
dan snel kaarten via 010-20 30 203
(ma t/m vr 12.00 tot 17.00 uur, telefonisch tot 18.00 en za van 15.00
tot 17.00 uur, telefonisch tot 18.00).
Onder vermelding van ‘e-ﬂyer Joke
Bruijs meets BOSCO’ betaalt u
slechts € 15,- per kaartje.* Of stuur
een mailtje met in het onderwerp ‘eﬂyer Joke Bruijs meets BOSCO’, je
volledige adresgegevens (incl. telefoonnummer) en het aantal kaarten
naar kassa@theaterzuidplein.nl.
wo 30 juni | Joke Bruijs meets
BOSCO | Streefproductions i.s.m.
Theater Zuidplein | Grote Zaal |
20.15 u | € 19,50 (normale prijs)

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 15 juni 2010
Al eerder schonken we in deze rubriek aandacht aan de vele wielerronden die Rotterdam vroeger rijk was. Vrijwel elke wijk had zijn
ronde, waarvoor iedereen uitliep. De bekendste was zonder meer de Ronde van Feijenoord (voor het eerst gehouden in 1935), die
traditioneel op Koninginnedag werd verreden. Jarenlang was start en ﬁnish van die ronde op de Maashaven. Maar de hier afgebeelde
foto stamt uit een andere ronde. Henk Stolk meldt: “Ik moet me sterk vergissen als deze foto niet gemaakt is tijdens de Ronde van
Katendrecht. In de jaren vijftig was deze - toen nog in de rosse buurt van Rotterdam verreden wielerronde - zeer populair. Duizenden mensen omzoomden het parkoers. Tal van bekende renners als Wim van Est, Gerrit Voorting, Wout Wagtmans, Daan de Groot,
Hein (Tarzan) van Bremen en Rotterdammer Eef Dolman draaiden hun rondjes op en rond het Deliplein. Volgens mij is dit een opname van een lastige bocht op de Brede Hilledijk. Deze in 1948 voor het eerst gehouden wielerronde, bekend vanwege het uit lastige
klinkertjes en gladde kinderkoppies bestaande plaveisel, stierf in de jaren zeventig een stille dood. Net als zoveel andere wielerrondes in de Maasstad trouwens. In een later stadium keerde Katendrecht nog terug op de wielerkalender om daarna weer te verdwijnen.
In het kader van de Tourstart in Rotterdam werd de ronde in 2010 weer verreden. Overigens niet te vergelijken met de gloriejaren
van weleer, want helaas wisten eind mei slechts weinigen de weg naar de Veerlaan en het Deliplein te vinden.” Stolk heeft het goed
gezien. Het gaat hier om de Ronde van Katendrecht en wel die op zondag 14 juli 1957 onder enorme belangstelling werd verreden.
Het Vrije Volk doet de andere dag verslag: “In Katendrecht is zondag weer eens een echte wielerslag geleverd, zoals we ze tegenwoordig zelden meer zien. Een slag die uiteindelijk werd beslist in het voordeel van de man, die er met doorzettingsvermogen, zijn courage en zijn doorslaggevende eindstoot na 100 kilometer metterdaad
recht op kon doen gelden. Deze man was Jo de Haan uit Klaaswaal.” Het verloop van de koers wordt uitgebreid beschreven. Vooral de spannende slotfase, waarin De Haan zijn rivalen Manus Brinkman,
Piet Marchand en Jan Hermes in ﬁnishvolgorde achter zich laat. De verdere uitslag was: 5. P. Kooyman, 6. T. Peters, 7. A. van der Ley, 8. W. Bravenboer, 9. J. Helden en 10. G. v.d. Berg.
Laatste aflevering
Met veel plezier heb ik u drie jaar lang oude Rotterdamse sportfoto’s voorgelegd. Geweldig zoals daarop door de lezers is gereageerd. Een bewijs dat de historie van de sport in Rotterdam nog altijd
voortleeft. Deze aﬂevering is de laatste in de reeks. Wel zal ik geregeld in deze krant door middel van artikelen uw aandacht blijven vragen voor de Rotterdamse sport.
Cees Zevenbergen
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vrijdag

2 JULI

vrijdag

16 JULI

zaterdag

24 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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De Stromen
Opmaat Groep

UITGELICHT

De diëtiste
van Opmaat
Over diëtisten bestaan allerlei vooroordelen. Het zouden
‘strenge dames’ zijn die je precies vertellen wat je niet mag
eten. Niets is echter minder waar. De diëtistes van Opmaat
ondersteunen u graag met advies en tips.

Waarom een dieet
Een dieet kan om verschillende
redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld
als u overgewicht heeft, maar ook
bij bijvoorbeeld ondergewicht,
diabetes, hoge bloeddruk of een
te hoog cholesterol kunt u een
beroep doen op de diëtiste.

heeft Opmaat in samenwerking
met consultatiebureaus en de
GGD ClubXtra NRG opgericht
voor kinderen uit groep 7 en 8 met
overgewicht. Spelenderwijs wordt
hier gewerkt aan een energiekere
leefstijl door gezonder eten en
meer bewegen.

Wat doet de diëtiste
Samen met u bekijkt de diëtiste
uw eetgedrag en wat daaraan kan
worden aangepast. De nadruk ligt
niet op wat niet meer kan, maar
juist wat nog wél kan. De mogelijkheden en variaties met gezonde
voeding zijn oneindig.
De diëtiste geeft ook tips en handvaten om uw nieuwe voedingspatroon ook op lange termijn vol te
kunnen houden.

Hoe kom ik in
contact met de diëtiste?
De diëtisten van Opmaat houden
op verschillende tijden en locaties
spreekuren. U kunt hier zowel
met als zonder doorverwijzing van
de huisarts terecht. Voor meer
informatie belt u met de Opmaat
Zorglijn 0900 8664 [€ 0,10 p.m.].

Kinderen en overgewicht
Ook voor kinderen met overgewicht zijn er voorzieningen. Zo
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Tentoonstelling Stichting Historisch Charlois

Zuidpleingebied
Het Zuidpleingebied
(= thema van onze nieuwe
fototentoonstelling) heeft in
de loop der jaren een ware
metamorfose ondergaan.
Vroeger liep hier de Dordtsestraatweg nog door de
Charloisse Polder tot aan de
Brielselaan. Nieuwe statige
lanen zoals de Mijnsheerenlaan en Dordtselaan ontstonden en de Zuidpleinflat werd
gebouwd.
In 1941 werd als gevolg van de
enorme schade door het
bombardement van mei 1940 in
Rotterdam Centrum, een nooddorp
gebouwd op Zuid, het Brabantse Dorp,
er stond al een kerk (nh), de Nieuwe
Kerk. Dorp en de kerk zijn inmiddels gesloopt en maakten plaats voor
ondermeer het Ikazia Ziekenhuis,
winkelcentrum Zuidplein en metrostation Zuidplein. Een schouwburg werd
gebouwd, de Groote Schouwburg
(1953), die meermaals verbouwd werd
en Theater Zuidplein als naam kreeg.
Ahoy vertrok uit Rotterdam Centrum
en vestigde zich er met sportpaleis/
wielerbaan + tentoonstellingscomplex

aan de rand van het Zuiderpark, en
wordt nu in 2010 verder uitgebreid.
Openluchtzwembad de Plompert voldeed aan internationale standaard voor
wedstrijden maar werd toch gesloopt.
Het Sportfondsenbad Zuid aan de Van
Swietenlaan werd verbouwd en omgedoopt tot zwembad Charlois.
In dit dynamische gebied op Zuid
werden in jaren negentig nieuwe
woningen en kantoren gebouwd en
breidde het winkelcentrum aan alle
kanten uit.

verder gaan ontwikkelen en
veranderen van uiterlijk.
De tentoonstelling wordt geopend
zaterdag 5 juni voor 3 maanden.
De Oudheidkamer van onze stichting
is gevestigd aan de Grondherendijk 84
in Rotterdam Oud Charlois
(bereikbaar met bus 73).
Openingstijden zijn, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur
behoudens feestdagen.
Telefoonnr. 010-4806618

Door nieuwe plannen neergelegd in
het Pact op Zuid zal het Zuidpleingebied zich ook de komende jaren nog

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (63)

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

Delistraat
De op 27 juli 1894 gegeven naam
is Delistraat, maar in de volksmond
werd dat al snel Deliplein, vanwege
het plantsoen tussen de straat en
de havenloodsen San Francisco
aan de Veerlaan. Het is een straatje
van hooguit 150 meter, maar wel
eentje met de meeste horeca op de
minste meters en dat was wereldwijd
bekend bij zeelieden. Fotograferen
werd door uitbaters en meisjes van
lichte zeden niet zo op prijs gesteld,
vandaar dat panden en mensen nogal
eens stiekem vanuit een auto op het
celluloid werden vastgelegd. Van de
horeca van toen is vrijwel niets meer
over.
Een telefoonboek van 1954 geeft
inzicht in de horeca die er destijds
gevestigd was. Op de hoek Lombokstraat begon het op Delistraat
2a met café De Unie van W.J. van
Eijsden, waar veel havenwerkers en
straathandelaren hun twaalfuurtje
kwamen nuttigen. Daarnaast café
Promenade van J. Slieker (4) en
café-restaurant Sow-Lee van T. Yin
(10). De Liberty Bar was op 16b

en daarna chinees café-restaurant
Chong Kok Low (18), de Greenly
Island Bar van mevrouw C.E. Been
(22), chinees-indisch café-restaurant
Tsong San Lao van T.S. Tang (24),
café ‘t Wijnhuis van wed. J. Schippers-Groenewegen (26), Victoria
Bar van L. Gottmers (28b), Rio-Bar
van E. van Dijk (30), The Ocean
Bar van C. Lorjé (34a), DeLi Bar
van P.M. Otte (36b), Margaretha Bar
(38b), Old happy Bar van H.H.R.

Käthler (40a) en de Brooklyn Bar
van J. Peters (52) op de hoek van de
Sumatraweg. Vrijwel alle bedrijven
waren klant van de Linmij N.V.
aan de Goudse Rijweg 91b voor
het huren van linnen en baddoeken,
bedrijfskleding en het afnemen van
poetsdoeken. Tussen alle horecabedrijven in deed sigarenhandel
Deli van B. de Graaf op nummer 50
eveneens goede zaken.
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het einde van
onmogelijke uitvaartwensen.
Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

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

Airconditioning

Méér dan 30 jaar levering en
installatie van airconditioning
en koeltechniek voor
MKB en particulier.
Keuze uit diverse
modellen of
kanalensysteem voor de
perfecte klimaatbeheersing!

Nijverheidsweg 31
3161 GJ Rhoon
T • 010 - 2236466
F • 010 - 2236136

Dealer van:

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

Op alle artikelen
uit deze advertentie ontvangt u in
de actieperiode van
29 juni tot 29 juli een

SIEMENS
wasautomaat
WM16E361

GRATIS

Disney toaster

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

SIEMENS
wasdroger
WT 44E174
7Kg. Condenswasdroger in de
energieklasse B met roestvrijstalen
trommel en uiteraard elektronische
vochtmeting. 9 Droogprogramma’s voor
eenvoudige instelling. LED- Indicatie
voor programmaverloop en Indicatie
voor waterreservoir legen en ﬁlter
reinigen. Verder heeft deze droger
een 60 min. anti- kreukfase

600,00

VOOR SLIMME KOKERS

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

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

SIEMENS
vaatwasser
SN 64E001EU Inbouw

555,00

SIEMENS
vaatwasser

SE 24 E260 Vrijstaand.
Nu voor

455,00

SIEMENS
Vrieskast
GS 12D 20 tafelmodel
Vrieskast met 3 transparante
diepvriesladen met een inhoud van
97 liter. Afm. HxBxD = 85x60x61 cm.

Nu voor

60 cm volledig geïntegreerde vaat
wasser met SpeedMatic systeem.
4 programma’s met 4 temperaturen.
Voorprogammering voor 3, 6 of 9 uur.
Met Aquastop.

Nu voor

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

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

van Kenwood

6 Kg. Wasautomaat met 1600 toeren
centrifugesnelheid met energielabel
A-10% dus 10% zuiniger dan A label.
Centrifugeersnelheid instelbaar. Display
voor programmaverloop resttijd
aanduiding en 24 uur start- uitstel.
Meervoudige water bescherming en
extra geluidsisolatie.
Afmeting HxBxD = 85x60x60 cm.

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

60 cm vrijstaande vaatwasser die
geschikt is voor 12 couverts. Heeft 4
programma’s en 3
Nu voor
Temperaturen. Afm.
HxBxD = 85x60x60cm 355,00

Nu voor

265,00*
*Na € 35,00 cash refund van
Siemens actie zie hieronder

Tijdelijk € 35,00 tot
€ 50,00 retour bij
aankoop van een
SIEMENS vries
apparaat met A+ of
A++ label.
Vraag alle informatie
in de winkel.

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464
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Vervolg van voorpagina: Rotterdammers in de Tour de France

Onvergetelijke
Dagen hard nodig!

- De Belg Willy Teirlinck wint achter Sportpaleis Ahoy’ de sprint van de kopgroep in rit 1a, Scheveningen-Rotterdam. Hij verslaat zijn
landgenoot Willy Degeest en onttroont Joop Zoetemelk als geletruidrager (foto Peter S. Molkenboer) -

Banden verwisselen
In tegenstelling tot die van Wim de
Ruyter. In 1918 geboren, drie jaar na
André de Korver, werd hij in 1943
kampioen van Nederland bij de onafhankelijken. Als wielrenner speelde
De Ruyter een belangrijke rol in het
verzet. Zijn trainingstochten voerden
hem regelmatig langs de Duitse
stellingen en die posities gaf hij
door aan de ondergrondse. Hij liep
daarbij ook gevaar, bij een razzia in
Rotterdam werd hij gearresteerd en
naar Amersfoort gebracht. Daar werd
hij op transport gesteld naar Bergen
Belsen, maar bij Arnhem slaagde hij
erin uit de trein te springen. Tot na
de oorlog bleef hij ondergedoken,
na de bevrijding keerde hij op een
oude fiets terug naar Rotterdam. Het
wielerleven werd daar hervat en De
Ruyter reed regelmatig prijs. Voor
de oorlog had hij al een goede naam.
Als lid van de Rotterdamsche Leeuw
trainde hij met André de Korver en
Janus Hellemons, een Brabander
die naar Berkel en Rodenrijs was
verhuisd. Pas na de oorlog braken
zijn succesjaren aan. Hij won in 1948
onder meer een etappe in de Ronde
van Nederland, zesde in het eindklassement en werd dat jaar geselecteerd
voor de Tour. Hij reed daarbij in een
gecombineerde Nederlands/Luxemburgse ploeg. Van de vaderlanders
reden slechts Sjefke Jansen (36ste)
en De Ruyter (42ste) deze tocht uit.
Het jaar daarop ging het nog slechter.
Moe van het vele banden verwisselen
gaven alle Nederlanders op.
Deceptie
Dankzij de smeekbedes van AD journalist Ru de Grood aan Tourdirecteur
Jacques Goddet, mocht er in ’50 toch
nog een Nederlandse ploeg van vertrek. Ook nu werd het een deceptie.
Eén voor één vielen de Nederlanders
uit. Slechts Wim de Ruyter bleef in
koers. Ook de ploegleiding vertrok
en de Rotterdammer werd ingedeeld
bij een Franse regionale ploeg onder
leiding van Maréchal. Die na afloop
verzuchtte, dat als hij zes De Ruyters
had gehad, hij met zijn ploeg veel

verder was gekomen. De Ruyter, in
die tijd al een zakenman, reed in deze
Tour vooral als hulp van de Zwitser
Ferdie Kübler, die in Parijs als eindwinnaar werd gehuldigd. Officieel
verdiende de Rotterdammer, die als
27e eindigde, duizend gulden, die hij
ook nog met zijn soigneur Jan van
Dinther moest delen. Maar ongetwijfeld zal ook Kübler hem het nodige
hebben toegestopt.
Het jaar daarop werd Pellenaars
ploegleider en begon de Nederlandse
victorie, vooral nadat Wim van Est
in zijn gele trui in het ravijn duvelde.
Wim de Ruyter was daar niet meer
bij. Hij was geen vriend van Pellenaars, het wielrennen schoot er ook
steeds meer bij in, mede doordat hij
een café in Schiedam was begonnen
en zich in de automatenhandel stortte. Later verhuisde hij naar Amerika,
daar overleed hij 79 jaar oud.
Debuut
Rotterdam moest 28 jaar wachten op
de volgende plaatselijke deelnemer
aan de Tour. In 1968 debuteerde Eef
Dolman (1946) en die viel met zijn
neus in de boter. Jan Janssen werd
de eerste Nederlandse Tourwinnaar.
Pas in de afsluitende tijdrit veroverde
de Nootdorper, ook lid van De Rotterdamsche Leeuw, de eindzege In
dat jaar reed men met een nationale
ploeg, waarvan naast Dolman en
Janssen slechts Arie den Hartog uit
Zuidland en de Limburger Eddy
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Beugels waren overgebleven, de
rest was voortijdig naar huis gegaan.
Dolman was begin jaren zestig met
wielrennen begonnen. De zoon van
een visboer had zich aangemeld als
lid van Apollo bij slager Jan van Riel
aan de Middellandstraat, die secretaris was van de oudste Rotterdamse
wielerclub. Al snel bleek het uitzonderlijke talent van Dolman, die op de
Olympische Spelen van Tokio goud
behaalde in de ploegentijdrit. Bij de
amateurs was hij tweemaal kampioen
van Nederland en op de Nürnburgring werd hij wereldkampioen. Bij
de profs werd hij tweemal nationaal
kampioen, één titel daarvan moest
hij inleveren door het gebruik van
verboden neusdruppels. Eef Dolman
zou viermaal aan de Tour deelnemen,
alle vier reed hij ze uit met een beste
plaats in 1970 toen hij 19e werd met
een achterstand van ruim een uur op
winnaar Eddy Merckx. Dolman won
nog eens heel verrassend de Ronde
van Vlaanderen. Hij overleed op
47-jarige leeftijd. ,,Fietsen is gezond,
maar wielrennen niet’’, was een
opmerking van hem.
Een Rotterdamse opvolger van Eef
Dolman is nog niet in zicht. Wie weet
worden er Rotterdammertjes geïnspireerd door het Grand Départ.
Hans van Houdt

- Het Tourpeloton verlaat Rotterdam over de Vaanweg, en zet aan voor rit 1b, naar Sint
Niklaas, Tour 1973 (foto Peter S. Molkenboer)-

Veel ouderen zijn door lichamelijke beperkingen en het wegvallen van vrienden of familie
aan huis gebonden. Zij hebben
echter wel de behoefte erop
uit te gaan, andere mensen te
ontmoeten en zo volwaardig
mogelijk lid van de samenleving
te blijven. Argos ErOpUit helpt
deze senioren. Ze kunnen samen met anderen boodschappen doen
of een uitstapje maken. Argos ErOpUit rijdt inmiddels met meerdere BoodschappenPlusBussen door de hele regio (Schiedam,
Vlaardingen, Maasluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Poortugaal, Rhoon
en Barendrecht).
Inmiddels blijkt Argos ErOpUit een
effectief middel bij de bestrijding van
eenzaamheid. Uit de vele hartverwarmende reacties blijkt hoe belangrijk deze
mogelijkheden zijn voor senioren. Juist
deze extraatjes (leuke uitstapjes bijvoorbeeld) geven het leven van senioren kleur,
bieden iets om naar uit te kijken en over
na te praten.
Onvergetelijke Dagen
Sinds oktober 2009 worden er in drie
jaar tijd voor 24.000 ouderen in het hele
land Onvergetelijke Dagen georganiseerd. Deze extra activiteiten zijn bedoeld
om kennis te maken met de mogelijkheden van de BoodschappenPlusBus,
structurele contacten te bevorderen en
eenzaamheid tegen te gaan. Senioren
kijken nog lang met een brede glimlach
op deze activiteiten terug.
Argos ErOpUit trekt er zeven dagen per
week op uit om iets leuks te ondernemen, een bijzondere tentoonstelling te
bezoeken of ouderen culinair te laten
verwennen. Alles kan en we staan altijd
open voor leuke tips en suggesties. Om
iets bijzonders te doen voor alle senioren
uit de regio maar ook landelijk is er een
uniek Wereldhavendagenarrangement
samengesteld, waarvan alle 55-plussers
gebruik kunnen maken.
Tijdens de Wereldhavendagen op 3, 4 en
5 september wordt de stoere havenindustrie van Rotterdam opengesteld voor
publiek. Pittige demonstraties, reusachtige schepen en sensatie op het water
zijn vaste ingrediënten. De prachtige
Rotterdamse skyline met haar moderne
gebouwen, de historie van de HollandAmerika Lijn en de imposante bruggen
over de Maas dienen als decor voor dit
grootse evenement.
U kunt erbij zijn, want Argos ErOpUit
heeft voor zondag 5 september een speciale aanbieding. Tegen een speciaal tarief
vaart u ’s ochtends of ’s middags mee met
Europa’s grootste raderstoomboot ‘De
Majesteit’. U hebt prachtig zicht op een
bijzondere vloot en activiteiten overal
in de haven en op de Maas. Het aantal
beschikbare plekken is beperkt. Daarom
raden wij u aan vroegtijdig te reserveren.
Ochtendprogramma:
Vanaf 11.00 uur scheept u in aan de

Maasboulevard in Rotterdam. U wordt
ontvangen met koffie of thee en rond
11.30 uur vertrekt u. Iedereen kan
genieten van het zicht op de antieke
stoommachine en de draaiende raderen.
Om ongeveer 11.40 uur, wordt er een
broodjeslunch geserveerd. Gedurende de
vaart worden alle gewenste dranken van
het Hollandse assortiment geserveerd.
Tijdens de lunch is ook melk beschikbaar.
Tussen 13.15 en 13.30 uur meert De
Majesteit af aan de Maasboulevard in
Rotterdam.
Middagprogramma:
Vanaf 14.30 uur scheept u in aan de
speciaal voor u geregelde ligplaats aan de
Wilhelminakade in Rotterdam. Vertrek
rond 15.00 uur. Om ongeveer 15.10
uur krijgt u een uitgebreid receptiearrangement, met zoute koekjes, nootjes,
ovenvers stokbrood, warme borrelhapjes
en koude amuses. Gedurende de vaart
worden alle gewenste dranken van het
Hollandse assortiment geserveerd. Tussen
16.45 en 17.00 uur meert De Majesteit af
aan de Wilhelminakade in Rotterdam.
Wat kost het?
De prijs van dit geheel verzorgde arrangement is per persoon per vaart voor:
€ 40,Volwassenen		
Kinderen jonger dan drie jaar gratis
Kinderen tot twaalf jaar
en 55-plussers*		
€ 25,Leden van Argos ErOpUit** € 20,* 55-plussers krijgen onder vermelding
van naam, adres en geboortedatum een
korting. Ze betalen € 25,- per persoon
per vaart inclusief het arrangement. De
Majesteit is volledig aangepast aan deze
doelgroep en rolstoeltoegankelijk!
** Leden van Argos ErOpUit betalen €
20,- per persoon per vaart inclusief het arrangement. Leden kunnen gebruik maken
van het ‘deur-tot-deur’-vervoer tijdens de
Wereldhavendagen.
Reserveren
U kunt reserveren via telefoonnummer 010 - 409 13 31 of argoseropuit@
argoszorggroep.nl, onder vermelding
van naam, adres, telefoonnummer en
geboortedatum.
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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

€ 10,00 (+ € 2,50 verzendkosten). Vrienden van De OudRotterdammer betalen
slechts
(+ € 2,50 verzendkosten)

€ 7,50
Rotterdam 1941 van Ben Laurens

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

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

Vrienden van De OudRotterdammer betalen slechts

Naam en voorletters:

€ 7,50 (+ € 2,50 verzendkosten). Vrienden van De OudRotterdammer betalen
slechts
(+ € 2,50 verzendkosten)

€ 5,00

€ 15,95

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

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

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Postcode en plaats:

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

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal voor het
Spidoboek € 7,50 (+ € 2,50 verzendkosten)
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 10,00
(+ € 2,50 verzendkosten)
Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal voor
Rotterdam 1941 € 5,00 (+ € 2,50 verzendkosten)
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 7,50
(+ € 2,50 verzendkosten)
Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

U kunt deze prachtige boeken 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

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

Straat:

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

BON

Zullen wij laten hoo-ooren … SP-AR-TA
is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s en kost in de winkel € 16,95.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts

€ 14,95

U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De Oud-Rotterdammer,
postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website
www.deoudrotterdammer.nl

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 14,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95
Naam en voorletters:
Straat:
Postcode en plaats:
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

BON

De Rotterdam voor altijd thuis
Nu speciaal voor de Vrienden van De Oud Rotterdammer

Negentig jaar Spido in vogelvlucht

Euromast
50 jaar

Gentleman of Swing’

Geen € 12,95, maar slechts

BON

€ 17,95

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

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 17,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 19,95
Naam en voorletters:
Straat:
Postcode en plaats:
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

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

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:

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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40-jarig jubileum Popfestival Kralingen
Het Woodstock van de Lage Landen

“Dit is historisch,
dit is uniek”

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Als je de verhalen hoort van mensen die erbij
waren in 1970, dan moet je bijna concluderen dat er toen niet één popfestival
in het Kralingse Bos is geweest, maar zo ongeveer 80.000 of 100.000. Net zo
veel als het geschatte aantal bezoekers tijdens die drie zomerse dagen van
vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 1970. Iedereen heeft het op z’n eigen
manier meegemaakt. En iedereen heeft veertig jaar later z’n eigen verhaal.
Zelfs op het podium was er qua – min
of meer - naaktheid wat te beleven.
Wim Bekenkamp was negentien en
zogeheten ‘steward’ bij het hoofdpodium. Hij zag heel wat groepen op een
armlengte afstand optreden. Waaronder
Jefferson Airplane, met de bevallige
zangeres Grace Slick. Wim heeft als
‘podium-security’ vooral
die zangeres
heel secuur
in de gaten
gehouden.
“Grace Slick
had zo’n
doorkijkblouse aan met
niks eronder.
Ik heb een
uur zitten
genieten.”
En heeft hij
veel moeite
moeten doen om mensen van
het podium af te houden?
‘Nee. Geen enkele keer. Het
was
een ongelofelijk
braaf publiek.”

Veel verhalen gaan uiteraard over de
muziek. Over Pink Floyd, Jefferson
Airplane, Soft Machine, The Byrds,
Santana en Dr. John the Nighttripper.
Begrijpelijk, want niet eerder waren zo
veel grote namen in Nederland bijeengebracht in de open lucht.
Wim Kerkhof (The Amazing Stroopwafels): “Ik wilde The Byrds zo graag zien
dat ik er donderdag al zat. Daar was ik
helemaal weg van.”
Mungo Jerry heeft ook op nogal wat
mensen indruk gemaakt. Precies tijdens
het festival had hij een hit
met het aanstekelijke nummer ‘In the summertime’.
En tijdens zijn concert op
zondag gooide het publiek
massaal plastic etensbordjes
de lucht in. Een gevoel van
ongeremde vrolijkheid. En
het slotoptreden, van Pink
Floyd. Het programma
was een beetje uitgelopen, en tijdens het concert van deze
groep, laat in de nacht van zondag op
maandag, kwam langzaam de zon op.
Magisch.
Waterpijp
Nogal wat herinneringen hebben
ook te maken
met het openlijke
drugsgebruik. Er is
wat afgeblowd op
Kralingen. De rode
en gele Libanon werd
alles behalve stiekem
aangeboden. En de
waterpijp ging van hand tot hand.
De politie stond erbij en keek ernaar.
Het was het begin van het gedoogbeleid. Hans Walgenach, destijds bezoeker
en tegenwoordig directeur van het Historisch Museum Rotterdam: “Er hing
een bepaalde lucht boven het terrein

- Poster van het legendarische Kralingen
festival gemaakt door Jaap Jongert met
o.a. Pink Floyd & The Byrds -

die niet meer uit Nederland is weggegaan.”
Jongeren van 1970 gingen tamelijk
naiëf om met drugs, en dat konden ze
zich ook min of meer veroorloven. Cocaïne en heroïne waren nog nauwelijks
bekend, en de wiet van toen was nog
een echte soft-drug.
Hier en daar ‘ﬂipten’ mensen op Kralingen - ze verloren even het zicht op
de wereld en zichzelf - maar echt groot
onheil is uitgebleven. Er heerste een
heel gemoedelijke, vredelievende sfeer,
en de gedachte is dat al dat blowen
daaraan heeft bijgedragen.
Wat zeker ook heeft geholpen is het
feit dat er op Kralingen geen alcohol
werd geschonken. Dat wordt nog wel
eens vergeten. Er was wiet in overvloed, maar geen alcohol. En dat was te
danken aan de sponsor. Coca-Cola. Die

zag wel 220.000 blikjes cola over de
toonbank gaan. En trouwens ook sloten
vol melk, karnemelk en yoghurt.
Grace Slick
En dan was er het bloot. Als je de foto’s
van toen bekijkt, is het net alsof de
helft van de vrouwelijke bezoekers met
blote borsten stond mee te deinen op
de muziek. Dat was – natuurlijk – niet
het geval. Fotografen hebben zo hun
voorkeuren. Maar het gebeurde wel. En
het was nieuw. Gaande het festival werd
er ook steeds meer naakt gezwommen
in de Kralingse Plas.

Plastic zeil
Voor wie niet
precies weet waar
het zich nou allemaal afspeelde:
het podium van
het Holland Pop
Festival 1970,
zoals het ofﬁcieel heette, stond vlak bij
het pad bij de Plasmolens. Het publiek
stond, zat, lag en hing op het grote grasveld tussen de bomen daar. Op dat veld
werd ’s nachts ook geslapen. In tentjes,
in slaapzakken en onder plastic zeil.
Het terrein was met hekken afgeschermd, en overal stonden ‘stewards’
als bewaking bij de hekken, gestoken in
t-shirts met als opdruk ‘We help you’,
maar geheel in de anti-kapitalistische
geest van die tijd hebben nogal wat
stewards vooral mensen gratis naar binnen geholpen. De entreeprijs bedroeg
in de voorverkoop 35 en aan de poort
veertig gulden.
Steward Eloy Everwijn: “Ik was met
een nogal anarchistisch clubje. Wij
vonden het ﬂauwekul om mensen
zoveel geld te laten betalen.” Collegasteward Marianne Maaskant, die bewust
niet zo oplette: “Ik vond het wel sociaal,
eigenlijk.” Echt ingegrepen is er niet.

Mede-organisator Berry Visser: “We
waren heel tolerant.”
Ook waren er, naar verluidt, slimme
buurtbewoners die je voor vijf gulden
wel even met een bootje naar het terrein
wilden roeien.
Naar schatting heeft maar een vijfde
van de bezoekers een kaartje gekocht.
Als gevolg van dit alles bleven de
organisatoren zitten met een tekort van
tegen een miljoen gulden. Onder meer
sponsor Coca-Cola heeft daarvoor gebloed. Wat de carrière van de directeur
van die ﬁrma niet ten goede schijnt te
zijn gekomen.
Monument
Kralingen 1970 is legendarisch geworden.
Wim Bekenkamp: “Ik had in 1970 al
het gevoel dat dit niet gauw nog een
keer zou gebeuren. In je beleving was
dit het Woodstock van Europa. Op
het moment dat ik daar was, had ik al
het bewustzijn: dit is historisch, dit is
uniek.”
De tijd heeft hem gelijk gegeven.
Veertig jaar later heeft ‘Kralingen’ nog
altijd een bijzondere plek in de harten
van een hele generatie Rotterdammers.

Afgelopen weekend is, bij het veertigjarig jubileum, een boekje verschenen
over het festival, en in zowel Galerie
Kralingen als het Historisch Museum
zijn tentoonstellingen geopend. Later
dit jaar wordt een monument onthuld op
de plek van het vroegere hoofdpodium.
En er is een documentaire in voorbereiding.
In het boekje en in het Historisch
Museum is een achteraf veelzeggende
lijst te bewonderen van aandoeningen
waarmee mensen zich meldden bij de
medische post van Kralingen. Wat denkt
u dat er op één stond, na drie dagen
van toch wel harde muziek, drukte en
slaapgebrek, in zon en regen?
Hoofdpijn. Misschien een kleine troost
voor iedereen die er niet bij was. Zoals
de schrijver van dit verhaal.
Roland Vonk
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Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

Uit eten met korting in
Rotterdamse restaurants

Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

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

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

Op 1 juni 2010 is
het online platform Kortingstafel.nl voor de
restaurantsector
in Rotterdam
gelanceerd.
Kortingstafel.nl
brengt restaurateurs en restaurantbezoekers
door middel van
‘eten met korting’ bij elkaar.
Restaurantbezoekers kunnen via deze website een tafel in een restaurant
reserveren en profiteren van korting. Op dit moment zijn er meer dan 20
restaurants in Rotterdam aangesloten bij de website.
De essentie van de site is het aanbieden van zogenaamde ‘kortingstafels’: eten met korting in een restaurant
naar keuze. Daarbij kan het gaan om een last-minute boeking, maar ook kunnen restaurateurs kortingstafels
voor een hele komende week inboeken. Tevens geven zij aan of de korting geldt voor het eten of de hele bon.
Restaurateurs kunnen zo hun eigen strategie toepassen.
Direct contact
Vervolgens wordt de aanbieding rechtstreeks onder de aandacht gebracht van de bezoekers. Dit gebeurt
naar wenselijkheid via twitter, facebook, hyves en rss. Voor de toekomst staat ook een iPhone-applicatie
gepland. Daarnaast kunnen bezoekers op www.kortingstafel.nl een profiel aanmaken waarop zij hun favoriete
restaurants kunnen beheren. Maakt een favoriet restaurant een kortingstafel aan, dan wordt deze natuurlijk
ook getoond op het profiel.

Met korting uit eten bij de leukste restaurants in Rotterdam!
•

Reserveren is gratis

•

Geen speciale menu’s, gewoon à la carte eten

•

Geen pasjes, bonnen, coupons of kaarten

•

Reservering is direct geplaatst

Kijk voor het actuele aanbod op www.kortingstafel.nl.
Meld je gratis aan en win een romantisch diner voor 2!

Registreren
Het gebruik van Kortingstafel.nl is gratis voor bezoekers. Op dit moment is Kortingstafel.nl beschikbaar in
Rotterdam en omgeving. Het is een initiatief van twee jonge, Rotterdamse ondernemers.
Rob van Driel van restaurant ’t Oude Raadhuis verwacht met Kortingstafel.nl meer gasten te ontvangen. “Het
is een extra stimulans. Als iemand ziet dat zijn favoriete restaurant met korting te bezoeken is, gaat hij of zij
uit eten. Het is een win-win situatie. Wij meer gasten en de gasten eten lekker met korting.”

Per direct te huur:

2- en 3-kamerappartementen
Woonstad Rotterdam heeft aan de
Kelloggplaats in Ommoord diverse

Vervoer vanaf
uw voordeur
Gastheer/-vrouw
Eersteklas kaarten

Bestel ons nieuwe
programmaboekje:
0800 – 588 66 78
www.laurens.nl/uitbureau



Volledig verzorgd

compacte 55+-appartementen te huur.
Bent u 55+ en op zoek naar een
compacte woning:
• in een rustige, groene omgeving
• met een mooi uitzicht en een ruim balkon
• met een nieuwe keuken en badkamer
• gericht op comfortabel wonen
• met een huur van € 483,- tot € 518,(incl. service- en stookkosten)
• waar u per direct in kunt trekken?
Kom dan eens kijken in onze modelwoning!

Kom naar het

Open Huis
zaterdag 3 juli 2010
LAURENS | UITBUREAU VOOR OUDEREN

van 13.00 - 16.00 uur
Maak kans op een maand

DAGTOCHTEN,
THEATER &
VAKANTIES
PROGRAMMA
JULI T/M DECEMBER 2010

gratis huur!

Meer informatie:
010-440 8800

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser
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North Sea Round Town in
Bibliotheek Rotterdam
North Sea Round Town warmt vanaf 25 juni Rotterdam op voor het
vijfde North Sea Jazz Festival in Rotterdam (9 t/m 11 juli). Bibliotheek
Rotterdam doet ook in 2010 weer mee met een interessant programma.
Jazzexpert Ashley Kahn geeft twee lezingen. Er is een expositie met
jazzfoto’s van de Rotterdamse fotograaf Rob Verhorst. En er zijn gratis
filmvertoningen en kleine concerten.
Uit de Verenigde Staten komt journalist en jazzexpert Ashley Kahn voor twee lezingen naar de Centrale Bibliotheek om 20.00 uur in de Rode Zaal (ingang Bibliotheektheater). De toegang is gratis. Woensdagavond 30 juni
gaat het in zijn lezing 40 Years Bitches Brew over de invloed die het album Bitches Brew van Miles Davis heeft
gehad op de ontwikkeling van de moderne jazz. Op donderdagavond 1 juli is de tweede lezing van Ashley Kahn,
getiteld North Sea Jazz Highlights 2010. Kahn geeft een vooruitblik op het programma van het komende North
Sea Jazz Festival met gasten, unieke filmbeelden en anekdotes. Centraal in zijn verhaal staat Ornette Colman. Zij
is dit jaar artist in residence.Bijzonder is de tentoonstelling 5 jaar North Sea Jazz in Rotterdam van 25 juni t/m 11
juli. De Rotterdamse jazz/popfotograaf Rob Verhorst geeft op de vierde verdieping van de
Centrale Bibliotheek een overzicht van hoogtepunten van de afgelopen jaren op North Sea Jazz, sinds het festival
zich in Rotterdam heeft gevestigd. Van elke editie laat Verhorst de tien mooiste foto’s zien. Omdat er vier edities
zijn geweest, selecteert hij veertig foto’s van onder meer Chaka Khan, Herbie Hancock, Steely Dan, Snoop Dogg,
Hans Teeuwen en Candy Dulfer.
Verder zijn er gratis vertoningen van jazzfilms op de vierde verdieping, voorafgegaan door kleine jazzconcerten.
De films zijn er op vrijdag en zaterdag van 25 juni tot en met 10 juli. Ze beginnen om 14.00 uur. De tentoonstelling van Verhorst wordt ook gecombineerd met de expositie MilesStones. De Centrale Discotheek laat daarin 50
meest spraakmakende jazzplaten aller tijden zien. In die top 50 staat Kind of Blue van Davis op 1 en Bitches Brew
op 12.
Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110, Rotterdam – tel. 010-2816262.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Heerlijk weer eens erop uit?
Ga met ons mee en geniet van prachtige dagarrangementen, theater-/
muziekvoorstellingen en heerlijke vakanties.
Het UITbureau is uniek in de regio Rotterdam:
• volledig verzorgd
• vervoer vanaf uw voordeur
• begeleiding door een gastheer of –vrouw
• lunch, diner of een drankje tijdens de arrangementen
• eersteklas kaarten
• persoonlijk contact
• uit met leeftijdsgenoten
• een gevarieerd en divers programma
• twee keer per jaar een nieuw programmaboekje met bijzondere
arrangementen
• u hoeft geen klant te zijn van Laurens om mee te kunnen, iedereen
vanaf 55 jaar kan mee
• elke week een arrangement
• gratis telefoonnummer voor al uw vragen: 0800 – 588 66 78.
• 1 maand van tevoren kosteloos annuleren, voor vakanties geldt
twee maanden
• gemakkelijk inschrijven, door middel van de formulieren in het
programmaboekje
• reserveren kan ook via de website: www.laurens.nl/uitbureau
• samen uit en samen thuis
Het Laurens UITbureau heeft een nieuw programma! Elke maand weer leuke arrangementen, zo gaan we in juli naar:
-
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-- Er op uit! Kalender -medio
t/m september
uli

Juni/J

30 & 1
Juni

30
Juli

1 t/m 3
Juli

2

Juli

3

Juni

4

Juli

t/m 7
Juni

t/m 7

Tentoonstelling Zuidpleingebied

Stichting Historisch Charlois, Grondherendijk 84

Lezing jazzexpert Ashley Kahn

Centrale Bibliotheek – 20.00 uur – Toegang gratis

Joke Bruijs en BOSCO

Theater Zuidplein – 20.15 uur – Toegang € 19,50/15,www.northsearoundtown.com

People Village Zuid (Tour-dorp)

Zuiderpark – Do 14.00-23.00 uur, za/zo 09.00-23.00 uur

Wijkparade Dordtselaan

Start Metrostation Maashaven – 14.00-17.00 uur

Le grande Départ

Vertrek Tourkaravaan vanuit binnenstad

Expositie

“Zadelpijn en Superbenen, een altaar voor de
Tour in het Kopblok”

Expositie

“Rotterdamse Regio Renners en de Tour”
LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7

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

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

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

De beroemde tuinen van Mien Ruys, Dedemsvaart, woensdag 14 juli
Varen door de natuur Biesbosch, dinsdag 20 juli
Hightea aan de Kralingse Plas, donderdag 22 juli
Luxe minicruise Kagerplassen en omgeving Leiden, donderdag 29 juli

We gaan het hele jaar door naar het theater, dit jaar gaan we o.a. naar:
- Wibi Soerjadi, zaterdag 23 oktober
- Jazzdiva Rita Reys, donderdag 21 oktober
- Diverse opera o.a.; Tosca (26 september),
Lucia di Lammermoor (18 oktober),
Rigoletto (4 november) en Ave Maria (23 december)

2 d

van Brabant

b

0 j

Arrangement speciaal voor Senioren

€ 582,00

incl. busretour/3 halve
middagtochtjes en toeristenbelasting,
met gezellige avonden. Nog beschikbaar
van 17 tot 24 September
20 tot 27 augustus met eigen vervoer
incl.de middagtochtjes

€ 562,00

Alle kamers begane grond met eigen terras,
douche, toilet, tv, telefoon,
u hoeft geen trap te lopen en kunt
zo naar buiten, heerlijk toch!!!
Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer.
Opstapplaats: zuidplein/
Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/Dordrecht.

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

Met het UITbureau kunt u ook heerlijk op vakantie. We gaan in september een
week naar het zonnige Mallorca en in oktober organiseren we een busexcursiereis
naar Willingen in Duitsland.
Bestel ons nieuwe programmaboekje voor het hele overzicht en schrijf u in!
0800 – 588 66 78 (gratis).

Vakantie in het

www.ovmrotterdam.nl

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

Schiedam in teken
van water

Nadat u Schiedam heeft ontdekt
wacht u een heerlijke culinaire
ontdekking wanneer u besluit de
dag af te sluiten met een etentje
in het onlangs geopende nieuwe
restaurant van Novotel Schiedam.
Op vertoon van deze bon wordt u
bij een driegangenmenu een halve
fles huiswijn aangeboden.

Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende
evenementen plaats, zoals Scyedam Vaert (de jaarlijkse
reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig) en de Brandersfeesten.
Dan worden rondom de havens nautische en culturele
activiteiten georganiseerd. Ook is er dit jaar veel
aandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor het
programma op www.ontdekschiedam.nu.

Wanneer één dag tekort is om
Schiedam te ontdekken…
informeer dan naar de speciale
midweek- en weekendarrangementen.
Hargalaan 2
Schiedam
telefoon:
010-4713322

fotografie: Jan van der Ploeg

#
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Probeer een Union
fiets en kies een route

Proef Schiedam

fotografie: Fleur Kooiman

Lekker eten, veel gezelligheid en
ondertussen ‘proeven’ van
Schiedam. Een walking dinner
biedt u de kans om op deze unieke
wijze de Schiedamse horeca én de
geschiedenis van de stad te ontdekken. Na een ontvangst met een
welkomstdrankje en een amuse,
trekt u de stad in onder leiding van
een stadsgids. De wandeling gaat
langs oude pakhuizen, branderijen
en de grootste molens ter wereld.
Met Proef Schiedam is het op
zondag 11 juli vanaf 16.00 uur

genieten van een 4-gangenmenu
in vier zeer gerenommeerde
restaurants. Na elke gang wordt
een stukje Schiedam verkend om
vervolgens weer in een ander
restaurant aan tafel te gaan voor
het volgende gerecht. Na afloop
weet u zeker dat u Schiedam in
alle opzichten letterlijk gezien en
geproefd hebt. De kosten zijn
€ 69,50 p.p. Inschrijven kan bij
VVV Schiedam: 010-4262654 of
groepen@vvvschiedam.nl.

Bezoek de Schiedamse industrie
Binnen de Schiedamse stadsgrenzen bevinden zich bedrijven
van wereldformaat. Vele mensen
zouden wel eens een kijkje achter
de schermen willen nemen bij deze
bedrijven. Dat kan! Op donderdagmiddag 8 juli kunt u een bezoek
brengen aan Damen Shiprepair of
Mammoet. In een groep van
25 personen rijdt u door Schiedam
met een touringcar en een gids.

Deze vertelt over de jenevergeschiedenis. Vervolgens krijgt u
een rondleiding op het terrein van
Mammoet of Damen Shiprepair.
Kosten zijn € 16,00 p.p. Aanvang:
13.30 uur. Inschrijven kan bij VVV
Schiedam: 010-4262654 of
groepen@vvvschiedam.nl.
De organisatie heeft uw paspoortnummer nodig bij inschrijving.

Pakschuit van Delft naar Schiedam
Stap terug in de tijd met het arrangement ‘Spirits of the Dutch
Masters’. Na een bezoek aan het
Vermeercentrum, vaart u met een
historische pakschuit van Delft naar
Schiedam. Hier gaat u naar het
Jenevermuseum en kunt u genieten
van het karakteristieke centrum.
Normaal gesproken is dit arrangement voor groepen van 25 personen.
Deze zomer kunt u zich ook individueel inschrijven. Op donderdag 22
juli gaat u na een ontdekkingstocht
door het leven, werk en de stad van
Johannes Vermeer, aan boord van
de Vlietlander. Na het inschepen
wordt een broodjeslunchpakket
geserveerd. Via de Delftse Schie

Met de Aqualiner van
Rotterdam naar Schiedam
Gemakkelijk reizen over het water
tussen Rotterdam en Schiedam.
Dat kan ieder weekend tot en met
26 september met de Aqualiner.
Op zaterdag en zondag legt de
Aqualiner tussen 12.00 en 20.00
uur aan bij de haltes Maasboulevard in Schiedam, RDM Heijplaat
en Willemskade in Rotterdam. In
Rotterdam vertrekt de Aqualiner
twintig minuten na het hele uur,
in Schiedam rond tien minuten
voor het hele uur. Bij de Maasboulevard staat een gratis pendelbus van KomKids die u naar het
centrum brengt. Fietsliefhebbers
kunnen de fiets meenemen op de
Aqualiner, om zo de historie van
Schiedam te combineren met de
groene omgeving van MiddenDelfland. De Aqualiner stopt ook

Verrassende driedaagse fietsvakantie
Voor fietsfans die van een verblijf in
Schiedam een onvergetelijke, kleine
vakantie willen maken, is er een
speciale historische stedenfietstocht van drie dagen. Het Novotel in
Schiedam is elke dag het begin- en
eindpunt. De eerste dag fietst u
27 kilometer langs de Rotterdamse
haven, naar Schiedam. Hier komt
u langs de grootste molens van
de wereld, oude distilleerderijen
en branderijen, en fietst u over de

adv_oud_rotterdammerDEF250610.indd 1

prachtige Lange Haven langs het
Jenevermuseum. Vervolgens gaat
u via de historische Delfshaven
in Rotterdam naar de havens van
Pernis. De tocht op de tweede dag
is 40 kilometer. Vanaf Schiedam
gaat u dwars door Rotterdam naar
de Waterbus om hiermee naar
Alblasserdam te gaan. U fietst langs
de molens van Kinderdijk en het
polderlandschap van de Alblasserwaard naar historisch Dordrecht om

vaart het schip door typisch
Hollands polderlandschap naar
Schiedam. Na ongeveer een uur
meert het schip aan bij het Jenevermuseum. In het Jenevermuseum
leert u van alles over de eeuwenoude drank, de verbondenheid met
Schiedam en de inspiratie die de
Hollandse meesters er vroeger uit
putten. Vervolgens kunt u ongeveer
twee uur vrij besteden in Schiedam.
Aan het eind van de middag vertrekt de boot weer terug naar Delft.
De kosten zijn € 55,00 p.p.
Inschrijven kan bij VVV Schiedam:
010-4262654 of
groepen@vvvschiedam.nl.

vervolgens weer met de Waterbus
terug te gaan. De derde dag leidt de
route van 39 kilometer naar Delft,
de stad van het Delfts Blauw en met
meer dan 600 rijksmonumenten.
Terug fietst u door de polders van
Midden-Delfland en het natuurgebied Broekpolder. De speciale prijs
voor dit arrangement is slechts
€ 119,00 per persoon. Kijk voor
meer informatie op www.fital.nl.

bij RDM Heijplaat. Hier is de
tentoonstelling ‘Infernopolis’ van
Atelier Van Lieshout. Meer informatie vindt u op www.aqualiner.nl.

Rondvaarten door
de grachten van
Schiedam

Bij de VVV-winkel in Schiedam
huurt u splinternieuwe Union
huurfietsen. De Schiedamse fietsfabrikant biedt u de keuze tussen
nieuwe Union modellen, zoals een
stadsfiets met zeven versnellingen
of een extra comfortabele E-bike
met trapondersteuning.
Via de handige, nieuwe website
www.planjefietsroute.nl kunt u
feilloos vooraf uw route uitstippelen.*

* Deze site maakt gebruik van het
knooppuntensysteem.

Gratis Rabo
Bidon!
Naast een fietsroute naar keuze
en informatie over Schiedam en
omgeving, ontvangen de huurders
van een fiets bij de VVV-winkel
gratis een Rabo Bio Bidon die ook
door de Rabo wielerploeg tijdens
de Tour de France wordt gebruikt.
Als promotor van de fietssport
in brede zin, wordt de biologisch
afbreekbare bidon u aangeboden
door Rabobank Schiedam–
Vlaardingen.

Het vertrek- en eindpunt zijn bij
Museummolen De Nieuwe
Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.

Met een tocht op de fluisterboot
kunt u ruim een uur genieten van
de havens, pakhuizen, branderijen,
mouterijen en molens. Dinsdag tot
en met zondag vaart de fluisterboot
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Fotografie: Adri Reijnhout

Stichting Promotie Schiedam
Buitenhavenweg 9
3113 BC Schiedam
010-4733000
info@ontdekschiedam.nu

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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Los Cobanos en Alfredo Cobano:
Zuidelijke klanken uit Rotterdam-Zuid

door Roland Vonk

“We waren een unieke groep”, zegt zangeres Maudy Bindervoet-Bronkhorst (1933). “In dat genre had je zoiets niet. De rest was veel bedeesder.” Zanger-gitarist Kees Nouwen (1932) valt haar bij: “We brachten het
met flair en we waren aardig bekend in Rotterdam en omgeving.” Los Cobanos, daarover hebben ze het.
De semi-professionele band uit Rotterdam-Zuid die van 1955 tot 1992 in wisselende samenstelling LatijnsAmerikaanse en Spaanse muziek bracht op vooral variétéavonden, en die in 1969 zowaar een lp maakte –
‘Fiësta’ - die in verschillende verpakkingen enorm vaak over de toonbank is gegaan.
Rivièra-hal
Bij de start in 1955 heette de groep
nog The Cobanos. Naast Kees Nouwen waren de leden: Daan Bindervoet
(1936) op contrabas, diens neven
Frenk Meijer op gitaar en Danny
Meijer op klarinet en sax, John Heij
op bongo’s en als zangeres Tonny
Wasserman. Het allereerste optreden
was in 1956 op een feestavond in gebouw Odeon aan de Gouvernestraat.
Toen Tonny ermee ophield, vond het
gezelschap tijdens een ‘bal na’ in
datzelfde Odeon een opvolgster voor
haar: Maudy Bronkhorst, een Indische
die in 1950 van Java naar Rotterdam
was gekomen. Ze werd niet alleen de
zangeres van Los Cobanos, zoals de
band vanaf dat moment ging heten,
ze werd ook de echtgenote van Daan,

uit Charlois, in het dagelijks leven
vertegenwoordiger in rokersartikelen,
hoewel hij zelf niet of nauwelijks
rookte.
De toekomst
Kees, Daan, Maudy en sologitarist
Kees de Greef speelden vanaf 1957
zoals zoveel gezelschappen in die
tijd op voetbalclubs, bij personeelsverenigingen en op variétéavonden
in theaters. Het eerste gezamenlijke
optreden was in zaal De Toekomst
in Rotterdam-Noord. Achteraf een
toepasselijke naam. Later stonden Los
Cobanos herhaaldelijk in de Rivièrahal van Blijdorp. En ze reisden ook
wel eens af naar België. Een optreden
van Los Cobanos bestond aanvankelijk uit twee keer twintig minuten.
Later bracht de groep een blok van
ruim een half uur.
Maria Zamora
Maudy liet zich bij haar optredens
inspireren door de bekende (Nederlandse) zangeres Maria Zamora.

Ze zocht al dansend en zingend het
publiek op, droeg steeds buitenissiger
jurken - met veren en al - en hield
praatjes in het Spaans, omringd door
de andere ‘Cobanos’ in hun fraaie,
exotisch ogende kostuums. Maudy
beheerste het Spaans redelijk door
haar werk op een Duits internationaal
expeditiebedrijf dat veel zaken deed
met Spaanstalige landen als de Canarische Eilanden en Cuba.
Roberto Guarani
In 1960 verliet sologitarist Kees de
Greef de band. Hij is een jaartje vervangen door de virtuoze Rotterdamse
harpist Rob de Korver, die onder de
naam Roberto Guarani nog verscheidene platen heeft gemaakt. Na zijn
vertrek, in 1962, is gitarist Frans Pat-

tiwael voor langere tijd bij de groep
gekomen. Met Frans in de gelederen
vonden Los Cobanos de weg naar
Hilversum. Ze traden op voor radio
en tv, bij de Kro, de Avro (Herman
Emmink), de Ncrv en de Tros.
In de tv-talentenjacht Nieuwe Oogst
werd Los Cobanos in 1964 tweede,
achter André van Duin. In 1968
stonden ze ook in André’s eerste
theatershow met een parodie op de
‘Bananaboat song’. In 1978 moest
Frans door ziekte Los Cobanos verlaten. Hij overleed in 1983. Zijn plaats
werd nog ingenomen door sologitarist
Charles van de Wijngaart, maar in
1992 eindigde Los Cobanos als echte
groep bij gebrek aan emplooi.
Daarna waren er alleen nog incidentele optredens van het kerntrio – Kees,
Maudy en Daan - bijvoorbeeld bij de
Rotterdamse Artiesten Club.
Vanaf 1998 is Kees het oude repertoire ook blijven brengen samen met
pianist Ton de Klerk, als duo, ook
weer onder de naam Los Cobanos.

Alfredo Cobano
Kees Nouwen, opgegroeid aan de
Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid,
combineerde de muziek jarenlang met
verschillende werkzaamheden in de
Rotterdamse haven. Hij was lasser,
magazijnbeheerder en later documentatie-medewerker bij een ingenieursbureau. Hij heeft – naast Los Cobanos
- ook een bescheiden solocarrière
gehad met Spaanstalig repertoire.
Onder meer voor de Kro-radio. Kees
maakte zelfs nog een solosingletje,
en onder de naam Alfredo Cobano is
hij te horen op een lp met Zuid-Amerikaanse klanken van het orkest van
Will Hensbergen.
Al met al, voor alle betrokkenen, een
fraai – tweede – leven in de muziek.
Een leven dat zelfs het digitale tijdperk in is getild. Zij het dan een beetje
anoniem. In 1990 is de lp ’Fiësta’
van Los Cobanos op cd verschenen,
maar nu als ‘Noche Mexicano’, onder
de fantasienaam Orquesta Rocco
Camero. Wat niet direct Rotterdams
klinkt, maar het toch is.

Met vier wielen komen we vooruit
Langzaam sluit het net zich rond de muzikale Van de Wielen en Van der Wielen van Rotterdam. Er zit schot in de speurtocht. Het zoeken naar
informatie over accordeonist Koos van de Wiel had zich al verplaatst naar zijn zoon, organist Jack van de Wiel. Koos is al meer dan vijftien jaar
niet meer onder ons. Maar laatst heb ik begrepen dat Jack een jaar of vijf geleden ook is overleden. Plotseling, veel te jong, aan een hartstilstand.
Jack heeft niet alleen in de muziek gezeten, in de jaren tachtig was hij mede-eigenaar van seksclub Cinderella aan de Mathenesserweg, en de
laatste jaren deed hij onder meer in speelautomaten. Zijn dochter en zijn weduwe - Jacqueline - zouden in Rhoon wonen. Wie kent hen?
Over Bert van der Wiel, overleden
zanger van de groep Champagne, zou
ik ook nog wel meer willen weten,
maar de geschiedenis van Champagne
is duidelijk. En het beeld van Bert’s
vader Gijs van der Wiel wordt nu ook
helderder. Na een scheiding heeft Gijs
zijn leven gedeeld met zangeres Cora
Ville. Zijn zoon Bert zag hij toen niet
of nauwelijks meer. Gijs was een van
de mannen van mondharmonicatrio

The Snapshots. Lezer Wim Tilmans
woonde met diens ouders in de landenbuurt in Oud-Mathenesse en keek
vanuit huis uit op het korte gedeelte
van de (nieuwe) Belgischestraat. “Op
de tweede etage van de hoekwoning
stond in de zijkamer regelmatig een
persoon te oefenen op viool. Van
mijn vader vernam ik dat die persoon
Gijs van der Wiel was, een van de
leden van The Snapshots, een trio dat
op de mondharmonica musiceerde.
De naam Snapshots was afkomstig
uit de fotowereld, waarin Gijs vóór
zijn muziekperiode actief was. In
de beginfase van de Nederlandse tv
kwamen zij wel eens op de buis, maar
het gelijkgestemde Hotcha Trio had
grotere, landelijke bekendheid. Volgens zeggen stond Gijs in die kamer
te violeren, omdat ‘er geen muziek
meer in de mondharmonica’ zat en het
trio daarom een andere richting koos,
mogelijk daartoe gedwongen.” Later
dit jaar, hopelijk, het hele verhaal van
The Snapshots.
Marius Macphail
Toen de Vlaamse zanger en liedjesschrijver Bobbejaan Schoepen laatst

overleed, werd in alle necrologieën
zijn misschien wel indrukwekkendste
lied gememoreerd: ‘Ik heb eerbied
voor jouw grijze haren’. Een evergreen. Het is een hit geworden in de
uitvoering van Gert Timmerman.
Fijn. Alleen, wat weinig mensen weten: Bobbejaan Schoepen heeft dat lied
helemaal niet geschreven. Hij heeft het
gekocht, met auteursrecht en al, van
Rotterdammer Marius MacPhail. Marius was een briljant liedjessmid, maar
hij was ook een beetje een scharrelaar,
en aan de drank, en als hij voor een
liedje net iets meer kon krijgen door
het met de rechten en al te verkopen,
dan deed hij dat. Dat betekende, op
korte termijn: meer drank. Aan de
langere termijn dacht hij niet.
Stom, maar misschien nog wel kwalijker is dat een artiest – in dit geval
Bobbejaan Schoepen – zich laat bejubelen als de maker van een lied dat hij
helemaal niet heeft geschreven.
Hoe ik dit zo durf te beweren? Kees
Korbijn heeft het me verteld. Ook een
liedjesmaker en -zanger uit Rotterdam
die veel met Marius heeft samengewerkt, en die het lied al samen met

Marius zong voordat Bobbejaan en
Gert in beeld kwamen.
Marius zelf is al lang geleden gestopt
met drinken, en ademhalen, maar ik
zou graag in contact komen met zijn
zoon, Leslie MacPhail. Leslie is/was
een ﬂinke vent. Judoka en fotograaf.
Hij moet nu tegen de zestig lopen.
Wie weet waar hij uithangt?
‘Baby’ Prins
Dankzij jazzonderzoeker Hans Zirkzee
ben ik meer te weten gekomen over
de Rotterdamse trompettist ‘Baby’
Prins, over wie lezer Cor van der Lee
informatie zoekt.
Hans hielp me aan een artikel uit het
tijdschrift Jazzwereld uit 1932 waarin
verslag wordt gedaan van een optreden
van ‘Baby Prins and his Orchestra’, in
het fameuze Pschorr. Prins blijkt een

leerling te zijn geweest van Louis de
Vries, en die kon volgens de recensent
trots zijn. In hedendaagse spelling:
“Eenieder kan muziek leren, doch niet
iedereen, lang niet iedereen, zal tot een
musicus uitgroeien. Baby is er echter
een, en wat voor een.”
Verder kwam Hans nog aanzetten met
een Doctor Jazz Magazine waaruit
blijkt dat ‘Baby’ Prins in 1930 speelde
in het Duitse orkest van José Wolff.
Allemaal erg lang geleden, ik geef het
toe. Maar is er onder de lezers toch
iemand die ‘Baby’ Prins persoonlijk
heeft gekend, of heeft zien optreden?
Roland Vonk

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

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

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

GRATIS GELEGD!

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

vraag in de winkel naar de voorwaarden

010-24.29.812

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--

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

€ 74,-

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

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

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

€ 88,50 p.m.

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

1988
1988

-

2009
2010

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

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

COMPUTE

R STUK!!

ReliefPeople
ReliefPeople
ReliefPeople
Heeft
u hulp nodig bij de afwikkeling van de
ReliefPeople

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

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

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

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.

OUD ROTTERDAMMERTJES

Verlichting door administratieve afwikkeling
Verlichting door administratieve afwikkeling

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

DIVERSEN

PEDICURE

PC Hulp voor Senioren
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor
Voorhaven 16, Delfshaven
(010) 2847362 of
Kwaliteit
en service - Zeer voordelig
uur tarief
(010) 2763852
Verlichting door
administratieve
afwikkeling

Te huur: Vakantiewoning in Wallis(Zwitserland)
Prachtig wandel-, ski- en langlaufgebied.
Wegens annulering vrij week 31, 34 en 35 vanaf € 695,p.w. Laagseizoen vanaf € 395,- p.w. Kerst bezet.
Info: www.chaletdoornink.nl of bel 0180-558462

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

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
Verlichting
EN/OF OUDE FOTO’S

door administratieve afwikkeling

ARNOUD VOET
of 0647 775893
Email:
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

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

PARTY & VERHUUR

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Tegelwerk - Onderhoud - Keukens
Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk

Rob Monsma

Adrienne Solserpad 2
3066 GC Rotterdam
Tel. 010– 8415345, Mob. 06 - 29041747
r.monsma@klussenier.nl, www.klussenier.nl

Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

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

www.fotovanrotterdam.nl

Rijbewijskeuring.

Na telefonische afspraak 0181-214116.
Gladiolenlaan 17, 3181 CC Rozenburg.
Geen wachtlijst. Kosten € 25,00.
Dag en nacht
bereikbaar

0181-657360
06-20 93 20 28

A.B.O.V.O

uitvaartverzorging
Voorbespreking is ook mogelijk
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- Het D.C. Endert-complex
zoals het in 1953 is gebouwd
en ruim dertig jaar later weer
verdween. De toren is van de
op 5 april 1930 ingezegende
Julianakerk. Foto verzameling Ada
van Noordwijk -

DES legt honderdjarig bestaan
vast in boek
In 2011 bestaat muziekvereniging Door Eendracht Sterk
(DES) uit Hoogvliet honderd
jaar. De speciaal hiervoor
opgestarte jubileumcommissie van de vereniging
is volop in de weer om van
2011 een onvergetelijk jaar
te maken. Met een heel
bijzonder jubileumconcert,
een compleet nieuwe outfit,
een verfrissende huisstijl en
een jubileumboek noemen
we slechts enkele van de op
stapel staande onderdelen.
In de opmaat naar het jubileumjaar
vraagt DES haar luisteraars, oud-leden
en inwoners van Hoogvliet en omringende gemeentes te helpen met het
samenstellen van een jubileumboek.
De commissie zoekt daarvoor foto- en
ﬁlmmateriaal, krantenknipsels, posters,
ﬂyers of andere gedrukte kopij uit het
rijke verleden van de vereniging. Ook
herinneringen, verhalen of anekdotes
die niet op papier staan, zijn van harte
welkom en kunnen worden opgestuurd
naar: Mark Tempelman, Ghijseland 3,
3161 VC Rhoon of naar het e-mailadres
des.100jaar@gmail.com. Voor meer informatie kan men terecht op de website:
www.deshoogvliet.nl, op het speciaal
voor het jubileum ingerichte gedeelte.
Topprestatie
“Een honderdjarig jubileum is niet
zomaar een prestatie, het is een topprestatie. Het betekent dat de club al een
eeuw voor muzikale verrijking van de
Hoogvlietse en omringende gemeenschap zorgt.Daar zijn we enorm trots
op. DES wordt bijzonder gemaakt door
zowel mensen in de club als daarbuiten.

Interesse voor
Heijplaat weer aangewakkerd
Op het dorp Heijplaat kom ik nauwelijks meer. Misschien doordat ik er dagelijks
vanuit mijn woonkamer over de monding van de Eemhaven heen zicht op heb, want
hemelsbreed is het maar één kilometer. Mijn eerste kennismaking met het tuindorp
was toen ik een jaar of twaalf was. Mijn ‘baas’, brood- en krantenbezorger Herman
Witholt, had er een kaartmaatje dat, net als hij, lid was van de klaverjasclub van
speeltuinvereniging Charlois aan de Carnissesingel.
Herman vond dat ik ook maar klaverjassen moest leren door aan te
schuiven en goed op zijn handelingen te letten. Daarnaast ging ‘ome’
Herman af en toe op kaartvisite en
dan mocht ik mee op zijn BSAmotor naar Heijplaat. Best leuk die
rit, maar het klaverjassen vond ik
minder, omdat ik er geen bal van
snapte. Dus heb ik dat kaartspel
nimmer aangeleerd, ondanks dat
‘ome’ Herman er enthousiast zijn
best voor deed. Na die kaartperiode ben ik niet meer op Heijplaat
geweest. In de jaren zeventig
kwam daar verandering in. Als
Vrije Volk-verslaggever kwam ik
er ineens vrijwel dagelijks door
het economisch verval van de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) en de bedreiging
die dat vormde in het dorp voor
wonen, leven en werken. In die
periode zat ik in de Vestastraat
nogal eens aan de keukentafel van
actievoerster Joke Lanzilli-van
der Lee. Onder het genot van een
kop kofﬁe voorzag ze me van de
laatste nieuwtjes. Door Joke - ik
vond haar een bijzondere en toffe
vrouw - maakte ik ook kennis
met feestgebouw Courzand, zoals
het in die jaren genoemd werd.
Daarnaast verdiepte ik me in
de historie van Heijplaat en die
beschreef ik naderhand in enkele
van mijn boeken. Door de jaren

- Ook het zogeheten Quarantaineterrein op Heijplaat heeft een nauwe band met de
Tweede Wereldoorlog toen er onder meer joodse vluchtelingen opgevangen werden
als de uit Berlijn afkomstige vader en oom van ex-minister Ronald Plasterk. Foto Henk
Hartog/uitgeverij Arnoud Voet -

heen ontstond een goede band met
buurtbewoners als Piet Boukes,
Evert van der Schee en actievoerders als Henk en Antje Spoor. Die
is verwaterd nadat mijn positie bij
fusiekrant Rotterdams Dagblad
(het Rotterdams Nieuwsblad en
Het Vrije Volk gingen op 1 april
1991 samen) in 2003 een andere
werd.
Slopershamer
Evert van der Schee (1931),
voormalig chef personeelszaken
van de RDM, is de enige uit mijn
Heijplaat-periode die ik af en
toe nog een hartelijke en welgemeende hand mag drukken. Zoals
op 26 april bij de presentatie van

Zonder muzikanten geen muziek,
en zonder publiek geen muzikanten.
Honderd jaar bestaan bereik je alleen
met gemotiveerde muzikanten met hart
voor de club en luisteraars die van onze
muziek genieten. Daarom roepen we
iedereen op ons te helpen met het vastleggen van de afgelopen honderd jaar
in ons jubileumboek”, aldus voorzitter
Bram Lems.
Meer informatie:
Mark Tempelman, Ghijseland 3,
3161 VC Rhoon,
010-4160321 of 06-28932965.
E-mail: marktempelman@gmail.com

- Heijplater Evert van der Schee (links) was met de voormalige Charloise
bestuurders Martin Honders (rechts) en Wim Littel op 22 april aanwezig bij het
afscheid van Dick Lockhorst en Lionel Martijn na zestien deelgemeentelijke jaren.
Foto Rein Wolters -

het boek ‘Heijplaat in verzet’ en
daarna op 4 mei bij de dodenherdenking bij het oorlogsmonument
aan de overkant van havencaférestaurant Courzand. Dat was
trouwens ook een weerzien na
jaren met het feestgebouw. Tot
mijn verbazing zag ik dat het
bouwen van een miniwoontoren
met 32 huur- en koopappartementen bij de Heijsehaven bijna gereed
is. Het is een van de impulsen die
het maatschappelijk draagvlak van
Heijplaat beter moeten funderen,
want winkels of andere voorzieningen zijn er nauwelijks meer.
Door de jaren heen is het aantal
inwoners van ruim tweeduizend
teruggelopen tot ongeveer veertienhonderd, vertelde iemand.
Eveneens tot mijn verbazing zag
ik dat het wijkgebouw ook onder
de slopersmoker is gevallen en er
nieuwbouw aan de gang is.
Wijkgebouw
Het zette me aan het mijmeren en
dat bracht me terug naar 23 januari
1952, naar het halve eeuwfeest
van de RDM, in een tijd dat bij
het bedrijf de bomen nog tot in de
hemel groeiden. Als jubileumgeschenk presenteerde de directie de
D.C. Endert jr. Stichting, die aan
de kop van de Courzandseweg een
woningcomplex voor gepensio-

neerde werknemers ging realiseren. Diezelfde directie metselde al
op 30 oktober 1953 de eerste steen
voor het complex mét recreatiezaal, later ingericht als wijkgebouw. In dat gebouwtje heb ik
menige, soms roerige, vergadering
bijgewoond. De oorspronkelijke
woninkjes zijn in de jaren tachtig
vervangen door nieuwbouw in de
vorm van een halve cirkel.
Heijplaat is uiteraard het meest
bekend door de historie van de
RDM. Op een van de hellingen
werd 14 december 1956 de kiel
gelegd voor de ‘Rotterdam’,
het nieuwe vlaggenschip van de
Holland-Amerika Lijn. Voor het
maken van een technische proefvaart verliet het - nu in de Maashaven aangemeerde - passagiersschip
op 1 augustus 1959 de RDMwerf. Met koningin Juliana, prins
Bernhard en prinses Margiet aan
boord werd negentien dagen later
een ofﬁciële proefvaart gemaakt,
een geslaagde maidentrip. Op 3
september vertrok de ‘Rotterdam’
voor de eerste reis naar New York
met prinses Beatrix als passagier
aan boord.
Lezenswaardig
Ik dacht veel te weten van de
historie van Heijplaat, maar dat is
toch maar weinig vergeleken bij
de indrukwekkende en gedateerde
herinneringen die in het boek
‘Heijplaat in verzet’ zijn opgetekend. Dat feestzaal Courzand en
uitbater Arie den Toom destijds het
centrum van het Heijplaatse verzet
waren en hoe ze dat organiseerden is het lezen meer dan waard,
het gehele boek trouwens. De
samenstellers hebben een meer
dan geslaagde poging gedaan de
vijf oorlogsjaren aan de hand van
getuigenissen minutieus vast te
leggen. Mijn verﬂauwde interesse
voor Heijplaat is er weer door aangewakkerd. Ik heb me voorgenomen wat vaker uit mijn woontoren
af te dalen en mezelf het rijden
van de kleine tien kilometer om de
Eemhaven heen naar het tuindorp
als plicht op te leggen. Wat een
boek al niet kan doen!
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Grijs, fit en wijs.
Welkom in het RRR

Wat moet u doen?

Om welke problemen gaat het?

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

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

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

Voor wie is dit bedoeld?

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

van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam

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

Wat kost het?

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

Bereikbaarheid.

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

Tel 010 278 12 78
Fax 010 278 12 00

secretariaat@rrr.nl
www.rrr.nl
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Ben ik de enige?
Sinds ik sinds december 2001 over een Europese Gehandicaptenparkeerkaart beschik,
ben ik al meerdere malen tegen onwetende controlerende ambtenaren ‘opgelopen’. Nu
me dit de afgelopen maanden in Rotterdam viermaal is overkomen, vraag ik me af of
ik de enige parkeerkaartgebruiker ben, die met een gebrek aan kennis van de (politie)
functionaris geconfronteerd wordt. Ik ga hier niet alle ‘voordelen’ van een IPK opnoemen; liever betaal ik gewoon parkeergeld en loop ik op gezonde benen naar en van
mijn bestemming. Maar als de wetgever zegt, dat ik op ‘die en die’ plaatsen mijn auto,
voorzien van IPK én parkeerschijf, gratis maximaal drie uren mag parkeren, verwacht
ik dat ‘de ambtenaar’ dit ook weet. Niet dus!
1) Mijn opticien heet Hans! Hij heeft
zijn winkel in de Zwart Janstraat,
recht tegenover de 3e Pijnackerstraat.
Iedere (oud) Noordeling weet, dat
het in de Zwart Janstraat betalen is
om de auto te kunnen parkeren. Dit
is niet het geval in de 3e Pijnackerstraat, maar in die straat geldt een
algeheel parkeerverbod. En zo’n
straat valt dan nadrukkelijk onder de
‘die en die’ plaatsen. In de voorschriften en regeltjes die je bij een
IPK krijgt, staat duidelijk te lezen:
“Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u, naast algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen, ook
parkeren bij een parkeerverbod
(aangegeven met een verkeersbord
of een gele onderbroken streep). Dat
mag voor maximaal drie uur. U moet
dan tevens gebruik maken van een
parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft. Uiteraard mag uw auto
geen gevaar/hinder opleveren voor
het overige verkeer.”
Mijn ervaring is, dat controleurs van
Stadstoezicht zelf niet weten, dat
deze bepalingen er zijn. Bij terugkomst bij mijn auto trok een geel
papiertje onder mijn ruitenwisser de
aandacht. Controlerende mensen waren nergens te zien; ik ging daarom
direct naar de Bredestraat. Daar zit
de hoofdvestiging van Stadstoezicht.
Ik moet zeggen, dat daar uiterst
vriendelijke mensen werken, maar
of ze begrijpend en meelevend zijn,
hoort u mij niet zeggen.
Men gaf toe, dat er een fout was
gemaakt door hun collega (“Maar
mijnheer, weet u wel zeker dat u de
IPK zichtbaar achter de voorruit had
geplaatst?”), maar ik hoefde mij geen
zorgen te maken. Ik kon natuurlijk
tegen de bekeuring in beroep gaan,
echter eerst moest ik de boete aan de
rechtbank betalen. Ná betaling kon
ik een brief schrijven aan de Officier
van Justitie met mijn bezwaren, deze
zou de bezwaren afwimpelen en dan
diende ik, via de Officier van Justitie,
eenzelfde brief aan de rechter te
sturen. Na verloop van tijd zou dan
het boetebedrag teruggestort worden
op mijn rekening. Zoals gezegd,
uiterst vriendelijk verteld allemaal.
Niemand, buiten ik, kwam met de
suggestie het procesverbaal te stoppen en niet door te zenden naar de
OvJ. “Mijnheer, dat kan niet. Dat laat
de computer niet toe.”
Ik heb gedaan wat men geadviseerd
had; vijf maanden later had ik mijn
geld terug. Er was geen enkele
instantie die ‘sorry’ zei.
2. Enkele weken later was ik weer bij
Hans, ik ging mijn leesbril ophalen. De auto stond op het bekende

plaatsje in de 3e Pijnackerstraat.
Een politiewagen draaide van de
Zwart Janstraat de Pijnackerstraat in,
passeerde mijn geparkeerde auto en
stopte daar vlak voor. Beide agenten
stapten uit, keken naar de IPK en
parkeerschijf, keken op hun horloge
en één agent haalde iets uit zijn
borstzak.
Ik verliet direct de winkel en trok
de aandacht van de agent, die op
het punt stond in een boekje te gaan
schrijven. Hij kwam naar me toe en
zei, dat hij niet zeker was of de IPKontheffing óók in de 3e Pijnackerstraat van toepassing was. Ik vroeg
hem of hij wellicht van mening was,
dat mijn stukje blik gevaarlijk of hinderlijk voor het overige verkeer was
neergezet? “Neen, dat is zeker niet
het geval”, antwoordde zijn collega.
Met een “Misschien kunt u uw auto
in de toekomst beter ergens anders
neerzetten”, verlieten de agenten ‘de
plaats delict’.
3. Drie weken geleden zette ik mijn
Suzuki vóór de AH-ingang aan de
Sint Jobsweg. Aan de kant waar
ik de wagen parkeerde, staat het
welbekende parkeerverbodbord.
Daarom gingen zowel de IPK als de
parkeerschijf achter de voorruit. Ik
rende (lees strompelde) naar binnen,
kocht een pak volle melk en kwam
weer buiten. Onder de ruitenwisser
lachte mij een geel bonnetje toe.
Nergens zag ik (verbaliserende)
functionarissen.
Enigszins opgefokt reed ik wat rond
in de omgeving, zag niets dat voor
mij interessant was en ging naar het
politiebureau aan de Westzeedijk.
Hoewel dit bureau niet echt een ‘publieksbureau’ is, werd ik menselijk
en begripvol aangehoord. De vrouw
die mij te woord stond, kende de
situatie bij AH en zij was het met mij
eens, dat IPK-houders daar kunnen/
mogen parkeren.
Via portofoon (en later telefoon)
sprak zij met de verbalisant en
leerde uit zijn woorden, dat ik dan
wel gelijk had, maar dat hij van
mening was, dat de IPK op dié plaats
daarvoor niet bestemd was. In het
gesprek met zijn collega voegde hij
eraan toe, dat ik, wanneer ik gelijk
had, het betaalde boetebedrag toch
wel geretourneerd zou krijgen. Mijn
gesprekspartner repliceerde, dat dit
de grootst mogelijke onzin was en
‘gelastte’ hem het mini-procesverbaal
te vernietigen. Zij deed hetzelfde met
de kopie die ik onder de ruitenwisser
had gevonden.
Met haar: “Er zijn mensen en er zijn
fietsbellen” verliet ik opgelucht het
bureau.

4. Tien dagen later streek ik neer
bij De Ballentent aan de Parkkade
voor ‘een natje en een droogje’. Een
DOR-lezer uit Melbourne (Australië), Willem van Tuil, was met zijn
Aussievrouw op vakantie in Europa
en wilde wel eens in het echt de
Spionneur zien. Omdat het mooi en
zonnig weer was, was het Ballententbuitenterras een heerlijke plaats om
van haven, schepen en andere drukte
te genieten. Mijn auto stond, uiteraard met IPK én parkeerschijf, langs
de trottoirband.
Plotseling zag ik andere terrasbezoekers naar mijn auto kijken; daarnaast/
voor stonden twee politiesurveillanten op een soort groentenkist op
wieltjes. Zij namen duidelijk kennis
van mijn ‘voorruitversiering’, zagen
mij en kwamen op hun kisten naar
me toe gereden. De boodschap was
simpel: “Ik vind, dat u hier niet mag
parkeren en u moet nu weggaan.”
Dit werd mij meegedeeld, door een
persoon die zo’n 30/40 centimeter
boven me uit torende. Ik heb altijd
geleerd, dat wanneer mensen met
elkaar communiceren, dit dient te gebeuren ‘op gelijk niveau’. Voor deze
surveillanten gold dit duidelijk niet.
Ik vroeg de man op welke wettelijke
basis zijn bevinding gestoeld was,
maar die wettelijke basis was er niet.
“Ik ben toch duidelijk”, antwoordde
hij. “Ik zeg dat u hier niet mag staan
en dat u moet weggaan. En dit bevel
moet u opvolgen.” Ik schoot nog
net niet in de lach, maar toen hij
toevoegde, dat naar zijn mening de
auto gevaarlijk en hinderlijk voor
het overige verkeer neergezet was,
haalde ik mijn schouders op en ging
terug naar mijn glas Koninckbier.
Achter me hoorde ik nog ‘van boven’, dat hij het nu bij een waarschu-

door Aad van der Struijs

wing liet, maar een volgende keer
………………
Deze tekst is waarschijnlijk totaal
overbodig, maar óók bij 1 Koninckje
had ik al een Bob!
Snippers
Hoewel er zaterdagmiddag 19 juni
gevoetjebald werd tussen Nederland
en Japan, kwamen er een kleine
veertig belangstellenden naar de
Hoflaankerk in Kralingen. Ik zou
namelijk iets vertellen over het
Kralingen tussen 1945 en 1980 en
mijn verhaal illustreren met wat
foto’s.Het geheel was gepland tussen
14.30 en 16.00 uur, maar de toestand
liep (heel gezellig!) volkomen uit de
hand. Niet ik vertelde een verhaal;
neen, het waren de aanwezigen die
bij elke getoonde foto hun verhaal
lieten horen.
Rond 17.00 uur
fluisterde de koster
in mijn oor of ik
niet kon stoppen.
Het kerkgebouw
moest gereed
gemaakt worden
voor de erediensten
op zondag. Bij het
vertrek klonk er één
algemene vraag: “Spionneur, wanneer kom je weer?”
Reis door de tijd
met lijn 10!
Vanaf dinsdag 6 juli rijdt deze historische tram door Rotterdam langs
moderne architectuur, het gezellige
stadscentrum en de prachtige historische stadsdelen. Lijn 10 doet dienst

tot en met zaterdag 21 augustus van
dinsdag tot en met zondag. Ook in
de weekenden van 28/29 augustus en
4/5 september wordt gereden. Zaterdag 31 juli rijdt lijn 10 niet vanwege
het Zomercarnaval.
Een rondrit van 75 minuten geeft
een goed beeld van het Rotterdam
van vroeger en nu. Daarnaast komt
de tram langs allerlei attracties,
musea, restaurants en terrasjes. Dit
seizoen rijdt lijn 10 heel frequent:
elke 45 minuten vertrekt een tram
vanaf het Willemsplein. Onderweg
in- en uitstappen is geen probleem!
Een kaartje, verkrijgbaar op de tram,
is de hele dag geldig. Volwassenen
betalen € 5,00. Kinderen van 4 t/m
11 jaar en 65-plussers betalen € 3,50.
DOR-lezers kunnen per uitgeknipt/
uitgescheurd stukje uit De Oud-Rotterdammer een korting krijgen van
50 cent per knipsel. Het gaat om dit
stukje krant van de voorpagina:

Nadere informatie bij mij of het is
te vinden op de website van lijn 10:
www.lijn10.nl.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Hoe een 1.58 meter brede auto hier het verkeer hindert, is een raadsel -
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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

-

De koffie staat altijd voor u klaar
-

Senioren ledikanten
evt. Elektrische verstelbaar
Matrassen
Vitrage en Overgordijnen

Div. zonwering
Tapijt en vinyl
Smyrna tafelkleden
Gewatteerde bedspreien

-

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

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis.
Bel gerust voor een afspraak: 010-4381222

* indien voorradig

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

Gedenktekens

€ 750,--

voor ieder budget en van klassiek tot modern

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

Bezoek onze toonzaal in de regio

3 jaar garantie.

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

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.

www.cuperusdominicus.nl

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl

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

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

23 vestigingen in Nederland

WK AANBIEDING
LG Full-HD LCD tv
-

94cm Full-HD 1080p beeldkwaliteit
ideale tv als u last heeft van daglicht
eenvoudige bediening
diverse aansluitingen zoals;
scart, usb, 2 hdmi, pc aansluiting
hoofdtelefoon aansluiting
stereo geluid en teletext
geschikt voor digitenne en ziggo digitaal
eenvoudige afstandsbediening
geleverd met draaibare voet

van e 699,voor

e 499,-

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

VO N

U

Het vanouds bekende goedkope adres

DE CONCURRENT

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

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

• Eendags-reparatie-service;

• Klikgebit op implantaten;

• Bleken van tanden;

• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

*hilips e
P

rste

o
enb

tand

Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak
voor een klikgebit en ontvang een elektrische
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

g
• Eendags-behandeling: implanteren
din
e
o
g alle s
r
e
V an aar
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
v ker se
e
ze
één dag.
ver proth nder
j
o
bi of z aten
t
Locatie Ommoord T 010 - 42 000 42
me plant
im
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

TANTE POST

pagina 25

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.

Van Gend en Loos

Bijgaande foto heb ik gekregen van Paul Dijkshoorn een verre achterneef. De foto
is gemaakt door J. van Oudgaarden voor de paardenstal van Van Gend en Loos in
de Jacob Loisstraat Rotterdam. De tweede persoon van rechts, in een lange lichte
regenjas, is Frans Pieter (Frans) van Warendorp, de baas van de paardenstal.
Frans zijn moeder was ziek. Iemand uit de paardenstal bij Van Gend en Loos heeft
toen tegen Frans gezegd: “Je moet eens met Jacob van der Hoek (koetsier) die bij
jouw werkt praten. Hij heeft nog een zus (Clara Jaapje van der Hoek) thuis die misschien wel voor je moeder wil zorgen.” Dat heeft ze gedaan. Later, nadat zijn moeder in 1941 was overleden, zijn zij in 1941 in Rotterdam getrouwd. De tweede foto
is gemaakt door de afdeling AZ5-fotografie van Van Gent en Loos op 16 augustus
1969 tijdens een uitje van gepensioneerden van Van Gend en Loos naar de Veluwe.
Op deze foto staan o.a. Frans van Warendorp en Claartje van der Hoek
(in het midden van de tweede rij).
Willem van der Hoek
w.vanderhoek@xs4all.nl

Ode aan de eerlijke mens
Ik wil de onbekende vrouw die mijn
verloren portemonnee heeft gevonden en
bij mij thuis heeft gebracht heel hartelijk
bedanken. Ik ben haar zeer erkentelijk
em blij dat er nog eerlijke mensen zijn.
J.W. van Roon
Burg. Verloopstraat 35
2902 HB Capelle aan den IJssel
010-4513884
-------------------------------------------------Broekman vs. Braakman
In uw uitgave nummer 11 staat op
bladzijde 11 onder de kop ‘Boegbeeld’
een leuk artikel over het Antwerpse
Hoofd als domicilie van transportfirma
H. Broekman & Co. Bedoeld wordt de
fa. Braakman. Dit bedrijf was in de 60-er
jaren heel bekend in het stadsbeeld door
hun grote aantal autotransporteurs (veel
in fel oranje kleur, dus opvallend). Een
aloud gevestigd bedrijf, waarbij Broekman een jonkie was: opgericht in 1960.
In haar beginjaren was Broekman klant
van Braakman, maar na een paar jaar
nam Broekman haar eerste eigen autotransporteurs in bedrijf (in helder blauwe
kleur). Vaak werden Broekman en
Braakman verwisseld, zo ook nu. Mede
doordat Braakman met haar transporteurs
in het straatbeeld zeer zichtbaar was en
Broekman niet. Inmiddels is Braakman
niet meer en Broekman daarentegen in
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zeer levendige staat. Zoals blijkt uit de
zeer zichtbare autoterminal in de Botlek
bij Rozenburg, waar de autoschepen
laden en lossen en veel van deze auto’s
technisch worden behandeld en gereed
gemaakt voor gebruik door de consumenten. Een dergelijke (inland) autoterminal heeft Broekman ook in Bom (L.).
Uiteraard geen zeeschepen aldaar, maar
wel het knooppunt voor het binnenlands
watervervoer en het weg-/spoorvervoer
voor Europa. Oktober 2010 bestaat de
Broekman Groep 50 jaar en is nu actief
met vijf divisies in de scheepvaart, logistiek en terminals voor industriële en consumentenproducten, zoals auto’s, staal,
projectlading en chemische producten.
Henk Meijboom
Burg. Lepelaarssingel 14
2925 ES Krimpen a.d. IJssel
-------------------------------------------------Zwembad
Omstreeks 1960 was ik veertien, zo
groen als gras en nog kind. De Mammoetwet liet nog op zich wachten, dus
zat ik gewoon op de mulo. Dat betekende
hard werken en met een berg huiswerk
naar huis, iedere dag opnieuw. Ook op
zaterdagmorgen was er school tot halfeen. Pff, eindelijk vrij, afgezien van die
baal huiswerk natuurlijk. Op mijn dagelijkse fietstochtje van het Oude Noorden
naar de Christus Koningschool aan de

Adriaan Paauwlaan, kwam ik praktisch
langs zwembad, De Overdekte. Ik was
gek op zwemmen, maar daar was weinig
tijd voor en bovendien geen centen.
Op een gegeven moment kwam ik
erachter dat je op zaterdagmorgen de
hele ochtend kon zwemmen voor maar
vijftig cent. Maar ja, die school. Ik was
een serieuze leerling, maar de verleiding
werd toch te groot. Voortaan ging ik op
zaterdag gewoon met mijn boekentas,
maar nu aangevuld met een handdoek en
zwembroek, naar ‘school’. Lekker zwemmen joh, in een bijna leeg zwembad en
de duikplank altijd vrij! Geweldig vond
ik het. Maar het moest natuurlijk een
keertje verkeerd aflopen.
Op zekere zaterdag was het zwembad
niet helemaal leeg. Er waren twee meisjes, zo te zien een stuk ouder dan ik, lekker aan het dollen in het bad en een wat
oudere man die op zijn gemak baantjes
trok. Ik liep naar de duikplank en met een
flinke aanloop dook ik het water in. En ja
hoor, mijn zwembroek kwam nog eerder
boven water dan ik, kennelijk had het
elastiekje het begeven. Die twee meiden
hadden dat gezien en als de bliksem
mijn zwembroek gepakt. Met hun trofee
zwaaiend riepen ze vanaf de kant: “Is die
van jou?” Ja, natuurlijk was die van mij.
“Kom hem dan maar halen, ha ha ha.”
Voor geen prijs wilde ik natuurlijk
spiernaakt het water uitkomen, dus bleef
ik rondzwemmen. Na een paar rondjes
in mijn blootje besloot ik mijn verlies
maar te nemen. Ik klom aan de kant en
rende zo hard ik kon naar de kleedhokjes. Inmiddels had de baantjeszwemmer
mij ook in het vizier en mij herkend. De
volgende morgen, bij het uitgaan van de
kerk, sprak hij mijn vader aan met de
vraag: “Zeg, mijnheer Van den Akker, is
het u bekend dat uw zoon op zaterdagmorgen moedertje naakt in het zwembad
vertoeft, in plaats van netjes gekleed op
school?” Hij wist het niet, schande!
Frans van den Akker
-------------------------------------------------Coöp
In juli 1940 kam ik als 16-jarige van
de ulo, klaar om het kantoorleven in te
stappen. Van onze Coöpbezorger kreeg
ik de tip dat ze meisjes zochten om het
dividend uit te rekenen. Met twintig
meisjes zaten we in een zaal van de
Coöp Vooruitgang aan de telmachines de
ingeleverde kassabonnen te tellen. Als
dit werk was gedaan, werden de brieven
aan de cliënten ingevuld, waarin zij te
horen kregen op hoeveel geld ze konden
rekenen. De hele stapel ging naar het
filiaal in hun wijk en wij gingen de documenten persoonlijk afleveren. Ziedaar de
kringloop van de kassabonnen.
Na drie maanden werden we op een
vrijdag alle twintig ontslagen. Het karwei
was geklaard! Op zaterdagmorgen kwam
er een chef aan de deur vertellen dat ik,
met nog drie anderen, voor vast aangenomen was. Ik kwam toen nóg niet aan
het echte kantoorwerk toe, want ik kreeg
toen te maken met de distributiebonnen
die de melkbezorgers moesten inleveren.
Na anderhalf jaar had ik het wel bekeken
en ben ik bij een ander bedrijf gaan
werken, waar ik weer andere uitwassen

van de oorlog beleefde.
A.J. Kemeling-Kroon
Thomas Mannplaats 480
3069 NJ Rotterdam
010-2511749
-------------------------------------------------Maastunnel
Op de voorpagina van DOR van 15 juni
staat de ingang van de Maastunnel en het
verhaal van Koert Wijnands.
Hoe spannend hij het destijds vond
om door de tunnel te lopen. Nu, mijn
kleinkinderen, met hun elektronische
speelgoed, vonden het ook heel leuk. In
de afgelopen meivakantie wilde mijn
kleinzoon zo graag eens op de Euromast.
Op een mooie heldere dag ben ik daar
naartoe gegaan. Mijn twee kleindochters
waren ook van de partij. Het oudste
meisje van 11 zat onderweg al een beetje
in de war of ze het wel durfde. Omdat er
bij de Euromast geen parkeerplek meer
was, zette ik de auto op de Parkkade
en ben eerst de Maastunnel ingegaan.
De meisjes vonden het best een beetje
eng, die hoge houten roltrap die zo’n
herrie maakte en waar de mensen die
omhoog kwamen naar voren stonden en
wij achterover. Even een stukje door de
voetgangers-tunnel en weer naar boven.
Toen vonden ze het zo leuk dat ze wel
vier keer op en neer gingen. Mijn kleinzoon van 10 wilde heel stoer proberen
tegen de dalende trap op te lopen, maar
er kwamen steeds mensen omlaag, al of
niet met de fiets, want er werd nog volop
gebruik van gemaakt. In de jaren vlak
na de oorlog, als we logees hadden “van
buiten” gingen we altijd wel een dag naar
het Park en de haven en natuurlijk ook
naar de Maastunnel. Op een keer liep
een van mijn zussen met een meisje uit
de Achterhoek naar de andere kant door
de voetgangerstunnel. Op de terugweg
wees ze op wat waterdruppels. De tunnel
was kennelijk pas schoongemaakt. Ze zei
voor de grap “volgens mij lekt het hier”.
Nou dat heeft ze geweten want ze hebben
de hele terugweg gehold. Vroeger fietste
ik regelmatig door de tunnel en ook met
mijn Solex ging ik erdoor. Nu durf ik
het eigenlijk niet meer met mijn fiets.
Ik rijd dan van Spijkenisse om via de
Erasmusbrug naar Schiebroek. Die brug
is nog een hele klim, zeker als het waait.
Ik hoorde van een van de bewakers bij
de tunnel dat er een lift is. Je kunt vragen

of ze de lift openen, want die zit op slot.
Na ons bezoek aan de Maastunnel was de
Euromast aan de beurt. Eenmaal boven
zei mijn kleindochter die niet durfde als
eerste dat ze ook in de Spacetower wilde.
Jos.mostert@hetnet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Door een berichtje van mij in DOR heb
ik niet mijn schoolvriendinnen teruggevonden, maar wel reacties van een
overbuurvrouw en een dame die bij mij
en Jopie Voskuyl op school heeft gezeten.
Ook kreeg ik een brief van onze oude
bakker uit de Willem van Hillegaersbergstraat, Dik Schoenmaker. Deze bakker
werkte bij Den Hartigh, op de hoek van
de Bergweg. Hij wist de naam van mijn
ouders nog, alsmede vele namen bij ons
in de buurt. Deze Dik Schoenmaker is nu
93 jaar en woont nog steeds in Rotterdam
Noord. Hij bezorgde in mijn jeugd brood
aan de deur met een bakkerskar lopend;
dat was wat, de hol op van de brug bij
de Gordelweg en dan naar beneden de
Ceintuurbaan op. Hij kreeg van mijn
moeder koffie en ‘s winters een bakkie
soep en heeft altijd, ook na de verhuizing
van mijn ouders, contact met hen gehad.
Mijn vader heeft zijn broer nog aan een
baantje geholpen. De bakker nam contact
met mij op en is langs gekomen. Toen
deze man op ons toeliep, was het of de
bakker daar aankwam; hetzelfde loopje
als vroeger en ik herkende hem gelijk.
Ik was enorm veranderd, maar hij zag
wel herkenningspunten. Later heb ik
de bakker ook thuis opgezocht en veel
herinneringen opgehaald. Ik was allang
niet meer in Het Oude Noorden geweest
en wilde na mijn bezoek nog even de
Benthuizerstraat, Bergweg en Noordmolenstraat bekijken, maar ik vond niets
terug van de gezelligheid van vroeger.
Ik was blij dat ik de bus naar CS kon
nemen en met de trein naar Maassluis. Ik
heb nog steeds contact met onze bakker
en hoop, dit nog lang te hebben, want
ik vind het toch wel uniek na zoveel tijd
weer contact te hebben. Geen vriendinnen gevonden van de Hillegardusschool
in Rotterdam Noord, maar wel onze
bakker.
Lidy Westerhuis-Langezaal
Teerderij 25
3142 BR Maassluis
t.langezaal@tele2.nl

Beneden Oostzeedijk
Bijgaande foto heeft drogist Knöps genomen op het kruispunt Beneden OostzeedijkHoflaan-Honingerdijk, tegenover de roomskatholieke kerk. Hij is van kort na de bevrijding, tijdens een herdenking, georganiseerd door de Kralingse Jeugdgemeenschap.
J. Pleijsier-van Eck
Neede
0545-294037
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Examenklas III B Maas-ulo

Bijgaande foto toont (examen)klas III-B van de Maas-ulo (destijds aan het Ericaplein in Rotterdam-Zuid). Graag zou ik willen weten, hoe het met iedereen is.
De namen van de leerlingen: (meisjes v.l.n.r.) Betty Borghouts, Jos Troost, Irma
Annaert, Wil van Herk, Rina Geluk, Nel Brussé, Krina Ockhuysen, Dinie Leefoge,
Hennie de Jong. (jongens v.l.n.r.) Jo Drent(h), Jelle v.d.Velde, Henk de Groot,
-daarboven- Jan de Waard, Wim de Bruin, Gerit Kalkman, Otto Blanken, Marius
Zeeman, Wim Kalkman, met daarnaast de heer Schagen. Eén jongen ontbreekt, Jan
van Wijngaarden. Een andere naam,Koos Kraaieveld, kan ik nergens plaatsen. Misschien hoort hij helemaal niet bij deze school.
Met Rina Geluk heb ik al telefonisch contact gehad. In de vorige DOR was sprake
van Truus Geluk, waardoor ik bedacht dat zij een zusje van Rina zou kunnen zijn.
Ik bedank Ria van Vugt, die een oproep deed in DOR 11, voor haar medewerking.
Wanneer mensen zichzelf herkennen op deze foto en het leuk vinden contact op te
nemen met mij, of als er familieleden zijn die mij iets kunnen en willen vertellen,
dan stel ik dat erg op prijs! Het gaat mij niet om het organiseren van een reünie,
maar gewoon belangstelling hoe het eenieder vergaan is de voorbije 60 jaar.
J. Scheffer-Troost
J.Scheffer@hetnet.nl
0181-662378
Poëziealbum
Wie heeft ‘vergeten’ mijn poëziealbum
terug te geven. In de jaren veertig zat
ik op de lagere (St Lucia)school en
wellicht heeft Mieke, Olga, Tiny of hoe
jullie allemaal heten, dit album nog
ergens op zolder liggen. Zo ja, wil je
dit dan aub opsturen naar onderstaand
adres, of kom het gezellig brengen om
bij een kopje koffie ‘die goede oude tijd’
nog eens door te nemen.
Diny Uilenbroek-Verheijen
Willebroekstr. 16
4826GG Breda
dinyuilenbroek@kpnmail.nl
-------------------------------------------------

Padvinders
Tijdens de periode dat de Padvinderij
door de Duitse bezetter verboden was,
april 1941 tot de bevrijding in 1945,
droegen verschillende padvinders als
herkenningsteken een van ijzer- of
koperdraad gevlochten platte knoop.
Mochten er nog (oud)padvinders zijn
die zo’n speld bezitten en deze af willen
staan, dan zou het museum dat zeer op
prijs stellen.
R.G.Eikenoord
www.scoutmuseum.nl
info@scoutmuseum.nl
-------------------------------------------------

Kweekschool met den Bijbel
Heel veel oud-klasgenoten hebben
we al gevonden. Nu zoeken we jullie
nog: Fem van Eijsden en Rita Ooms!
Jullie zaten ook in onze klas, die in
1967 examen deed voor de acte van
bekwaamheid als onderwijzer aan de
Kweekschool met den Bijbel aan de
Beukelsweg 99 in Rotterdam. Wij zijn
Emma Luijendijk en Piet Meijler, die
dit najaar op 9 oktober een reünie voor
onze klas en dus ook voor jullie hebben
georganiseerd. Wij zouden heel graag
met Fem en Rita in contact komen.
Trouwens, ook Jan Jansen Maneschijn,
die de eerste twee jaar met ons meedeed,
is van harte welkom.
Piet Meijler
Rolklaver 26
3069 DH Rotterdam
pj.meijler@hetnet.nl
------------------------------------------------Tweede Park
Rozenburgschool
Ik zoek al een hele tijd klasgenootjes
van de lagere school uit de Adamshofstraat. De school heet nu Tweede Park
Rozenburgschool. Door een ongeluk heb
ik geheugenverlies gekregen. Daardoor
weet ik maar twee namen uit klas 6. Wij
zaten bij de heer De Bruin. De namen
die ik nog weet zijn Dinie Pieterse en
Kitty Wulfelee. Er is ooit een klassenfoto gemaakt. Jammer genoeg heb ik die
niet meer. Misschien dat een van mijn
klasgenoten die nog wel heeft, dan zou
ik daar graag een kopie van hebben als
dat mogelijk is.
Ans Verkaik
Hoofdweg 67
9687PK Nieuw-Beerta
------------------------------------------------De Wijs
Ik zoek contact met (aangenomen)
verwanten (De Wijs) van mijn oud-oom
Izaäc Peter (Leiden, 1874-1949).
A. Peter
Javastraat 57
2585 AG Den Haag
------------------------------------------------Aad Bravenboer
In de vorige DOR las ik een stukje over

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

Voorletters

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon
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The Harmonics met Aad Bravenboer als
accordeonist. Daar ik hem al meer dan
30 jaar niet gezien heb, probeer ik via
DOR weer met hem in contact te komen.
Als iemand iets meer weet, graag een
bericht of telefoontje naar mij.
Bep den Haan
0180318375
denhaan-c@telfort.nl
------------------------------------------------Mevrouw Wesdorp
Ik ben op zoek naar mevrouw Wesdorp!
Ik woon sinds 2008 samen met mijn
vrouw op de Gordelweg 198 en wij
krijgen post van haar binnen met de
mededeling dat zij een geldprijs heeft
gewonnen. Wij kunnen haar helaas

niet achterhalen. Meestal gooi ik dit
soort brieven in de prullemand, maar
het lijkt erg serieus. dus vandaar deze
oproep. Wie kent mevrouw Wesdorp die
gewoond heeft op de Gordelweg 198.
Martijn Haas
martijnhaas@gmail.com
-----------------------------------------------De Korenschoof
Een oom van mij woonde vroeger in
IJsselmonde en werkte in bakkerij De
Korenschoof . Weet iemand waar die
bakkerij gevestigd was?
A.J. Vos-Broere
Ravenswaard 373
3078 PN Rotterdam

Vijftig jaar basisschool
Eduard van Beinum

Heeft u of uw kind op de openbare basisschool Eduard van Beinum in
Hillegersberg gezeten, of heeft u er les gegeven? Dan wil de jubileumcommissie
van de school graag met u in contact komen. De school bestaat in november vijftig
jaar en dat is reden voor een feestje. Op 21 mei 2011 is er een reünie.
De jubileumcommissie zoekt oud-leerlingen, hun ouders en oud-leerkrachten. Kunt
u zich het tochtje van de eersteklassers met de Spido nog herinneren, bij het inhalen
van Sinterklaas? Heeft u een tekening gemaakt voor de weduwe van componist Van
Beinum, bent u meegelopen met de optocht van de Heybergschool naar het nieuwe
gebouw aan de Mahlersingel? Deed u mee met de jaarlijkse zwemwedstrijden? De
jubileumcommissie is geïnteresseerd in u en uw verhalen, herinneringen en foto’s
voor het jubileumboek dat in het voorjaar van 2011 zal verschijnen.
Ook voor de reünie op 21 mei 2011 kunt u zich aanmelden. De commissie wil
graag weten wanneer u op school zat en of u nog namen en (recente) adressen heeft
van klasgenoten. De jubileumcommissie hoopt van u te horen. Ook als u wat tijd
over heeft om mee te helpen met de organisatie.
Reacties naar:
jubileum@eduardvanbeinum.nl
06 55 701 444
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Oud-leden gezocht
Handbalvereniging Atomium ‘61
bestaat in 2011 50 jaar en daarvoor
zijn we op zoek naar adressen van
oud-leden. Ben je lid geweest of ken
je iemand die lid geweest is, bezoek
dan onze website www.atomium61.
nl en vul je gegevens in. Dan krijg je
een uitnodiging voor de reünie.
-----------------------------------------Fotobureau C.Kramer
Het bedrijf waar ik werkte, liet regelmatig vakfoto’s maken bij het Fotobureau C.Kramer. Dit fotobureau was
eens gevestigd aan de Schietbaanlaan
en later aan de ‘s Gravendijkwal. Drie
opeenvolgende geslachten Kramer
runden dit fotobureau. Wie weet
waar dit bedrijf of hun foto-archief is
gebleven?
Kees Verhulst
verhulststeenhoek@kpnmail.nl
-----------------------------------------Ome Koos en Tante Dien
Zijn er nog Rotterdammers die
vroeger bij Koos van de Berg op de
Schieweg kwamen? Laat dan via deze
krant wat van je horen. Het liefst uit
de bromﬁets (Puch) periode, toen het
nog een ijs/patatzaak was en later het

Vaatje. Denk met weemoed terug aan
die tijd, die nooit meer terug komt.
Altijd die wedstrijd. Wie de snelste
en mooiste brommer had, ruziën om
een meisje. Zou het heel leuk vinden
wat te horen van die ouwe hap. Ben
nu 67, dus het is dik 50 jaar geleden.
Wie doet mij dit pleziertje? Ja, ja,
nooit kunnen denken dat ik aan de
àndere ‘kant’ van de Maas terecht
zou komen, maar uiteindelijk in Zuid
mijn rust en geluk gevonden. Het kan
raar lopen in je leven, maar soms mis
ik mijn ouwe buurtje wel.
Bertus Warbie
v.menger@chello.nl
-----------------------------------------Reünie
In april 2009 liet ik een Oproepje
plaatsen in De Oud-Rotterdammer
om er achter te komen waar de kinderen uit de periode 1940 – 1955 uit
de CD Tuinenburgstraat en/of einde
Koninginneweg in Oud-IJsselmonde
gebleven waren. Er zijn tientallen
reacties gekomen en diverse ‘gezochten’ hebben weer contact met elkaar
gekregen.
Er is zelfs een reünie gepland op
zaterdag 9 oktober a.s. en de mensen

die gereageerd hebben ontvangen
binnenkort uitgebreide informatie
hierover per
e-mail of per post.
Cok de Vogel
Kievit 12-130
5111HD Baarle-Nassau
013-5073495
Ook bereikbaar
Marry Volwerk-Franken
010-4420477 - Rotterdam
Bob Hofmans
0180-616107 - Barendrecht
-----------------------------------------Gezocht
Ik zoek mijn buurmeisje Mary. Ze
had een broer, Teun, en haar vader
had een bakkerij, Den Hartog. Wij
woonden in de Heer Vrankestraat
op 56. Als iemand haar kent, zou ik
graag haar adres of telefoonnummer
hebben.
Ina Kers van Toorenburg
010-4747395

Magda Bak

Ik zoek mijn schoolvriendin Magda Bak, zie rechts op de foto, links sta ik. Genomen tijdens een
vormingsweek in 1962 in Oegstgeest, met als thema: ‘De vrouw in en buiten haar huis!’ Vanaf
1959-1962 volgden we samen de driejarige Vooropleiding voor Meisjes aan de Noorderhavenkade
in Rotterdam. Vanaf 1962-1966 zaten we samen op de leraressenopleiding N-12 aan de Graaf
Florisstraat, onder de strenge leiding van mejuffrouw Redeke. In 1965 liepen Magda en ik stage
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. We woonden daar intern, samen deelden
we een kamer en lief en leed, zo ver van huis! Ik woonde in Zwijndrecht, toen nog een dorp en
reisde zeven jaar lang heen en weer. Als 14-jarig dorpskind keek ik mijn ogen uit in de grote stad.
Het was ook mijn eerste kennismaking met een stadsgezin. Ik was altijd welkom bij de familie
Bak, Magda had nog een jonger zusje. In 1966 slaagden we voor lerares; ik heb nog een jaar
aan de Carnissesingel lesgegeven. In 1967 trouwde ik, ook Magda was toen op onze receptie in
Zwijndrecht. Daarna stopte het contact. Doordat ik tegenwoordig , nu vanuit Zeeland, cursussen kunstgeschiedenis in Rotterdam volg en misschien door het ouder worden, komen alle oude
herinneringen boven en zou ik heel graag weer eens bijpraten met Magda Bak!
Nel Ton-Baan
nelton@zeelandnet.nl

Puzzel mee en win !!!

Nu het WK Voetbal in Zuid-Afrika op volle toeren draait en Nederland, als wij dit schrijven, nog in het toernooi
zit (hopelijk is dit ook na de wedstrijd tegen Slowakije het geval) kunnen we de vraag die de uitkomst vormde van
onze speciale WK Puzzel nog altijd niet beantwoorden. Die vraag luidde namelijk:

Voor de puzzel in deze uitgave verloren we onder de goede inzenders weer
vijf exemplaren van het boek Rotterdam, 1941.
U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 7 JULI 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Wordt Nederland kampioen?

Als we de honderden inzenders mogen geloven, maken we een goede kans. Veel inzenders lieten hun oplossing
namelijk vergezeld gaan van hoopvolle kreten als ‘Natuurlijk’ en ‘We zijn de beste’. Uit al die inzenders hebben
we vijf winnaars getrokken die binnenkort het boek ‘SP-AR-TA’ van Piet Ocks tegemoet kunnen zien, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Coolegem Media. De winnaars zijn:
H.J.W. Janssen, Zwijndrecht
T. Kampen-Keizer, Rotterdam
M. Greevenbosch, Rotterdam

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl

C. van Wijnen, Hoogvliet
F. den Hoedt, Mijnsheerenland

Horizontaal
1. paardentoom; 7. neuslap; 12. serviesgoed; 13. girafachtig dier; 14. gehoororgaan; 15. Amsterdams peil (afk.); 17. boterton; 19. gelooide huid; 21. familielid; 22. projectieplaatje; 24. deel van skelet; 27. bloeiwijze; 28. opschepperij; 30. waterloop; 31. onnozel iemand; 32. plaats in Friesland; 33. plezier; 35.
neerwaarts; 37. Nederlandse voetbalclub; 38. vulkaanmond; 41. toiletartikel;
42. harde steensoort; 44. cafébediende; 46. losplaats voor schepen; 47.
plaats in Noord-Brabant; 48. onenigheid; 49. vergrootglas; 50. toegankelijk;
52. taaie grondsoort; 54. grootste land van Afrika; 56. ontplofbare stof (afk.);
58. het journaal; 61. Engels telwoord; 62. gebogen blaashoorn; 64. steen;
65. deel van voet; 67. in de grond levend zoogdier; 68. plechtige belofte; 70.
overschot; 72. arrondissement (afk.); 73. koelinstallatie; 76. bedorven; 77.
vogel; 78 flesafsluiting; 79. transactie; 81. familielid; 82. rivier in Engeland;
83. verdieping; 84. bitter vocht; 86. naderend onheil; 87. niet een mens.
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Verticaal
1. deel van een vrachtwagen; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. scheepsherstelplaats; 4. naaldboom; 5. inwendig orgaan (mv.); 6. plakband; 7. edelmetaal; 8. fris; 9. kaal (droog); 10. ondernemingsraad (afk.); 11. vierstemmig
muziek- of zangstuk; 16. geneesmiddel; 18. niet vast (van zand); 20. lidwoord; 21. stap; 23. grote zaal in een school; 25. deel van jaar; 26. lof of eer;
27. Spaanse landvoogd; 29. iemand die beroepshalve poseert; 32. water in
Nederland; 34. koeienmaag; 36. discotheek; 37. amfibie; 39. communicatiemiddel; 40. neerslag; 42. er genoeg van hebben; 43. katachtig roofdier; 45.
kippenloop; 46. kelderkoud; 51. kookgerei; 53. boomsoort; 54. denksport; 55.
tafelgast; 56. bekende bloem; 57. breekbaar (broos); 59 melkklier; 60. plaats
in Limburg; 62. bosje bloemen; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. Ierse vrijheidsbeweging (afk.); 67. Russische ruimtestation; 69. rivier in Engeland; 71.
rekenopgave; 73. tweegevecht; 74. verbleekt (flets); 75. overgeleverd volksverhaal; 78. klein paardje; 80. jong dier; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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Humanitas: wijkzorg!
‘Als delen je op het lijf geschreven is’...
Stichting Compassion Circle verbindt mensen die willen geven met
mantelzorgers die een vakantie verdienen en dit alles geheel onbaatzuchtig en zonder commerciële gedachte. Een initiatief dat ook
de Stichting Humanitas een warm hart toedraagt.
Een groot aantal mantelzorgers weekendje weg was voor de hardin Nederland zorgt niet alleen in- werkende vader en moeder even
tensief voor een ander, maar heeft een moment van rust, even de batdaarnaast ook een eigen gezin terij opladen.
al dan niet gecombineerd met ‘We zijn al acht jaar niet op vakantie
een betaalde baan. Om te zorgen geweest, en we hadden nu echt tijd
dat deze mensen niet uitvallen
met zijn tweetjes’, legt meof eraan onderdoor gaan, is het
vrouw Broeknodig om te ontzorgen. Even verzitter uit. ‘Het
stand op nul, blik op oneindig. En
was helemaal
daar heeft de Stichting Compassuper.’
sion Circle iedereen in Nederland
bij nodig.
De Stichting Compassion Circle wil
Weekeindje weg
door een grote groep mensen te mobiBegin maart genoten de eerste liseren en met elkaar te verbinden, op
mantelzorgers van een heerlijk korte termijn zoveel mogelijk mooie
weekendje weg. De familie Broek- vakantielocaties realiseren. Voor meer
zitter mocht het spits afbijten. Het informatie kijkt u op www.compassioncircle.nl
Wonen bij Humanitas?

010-461 51 24

Humanitas zoekt

010 - 461 51 51

vrijwilligers m/v

Werken bij Humanitas?
Vrijwilliger bij Humanitas?

010 - 425 01 45

Elke week Humanitas-TV!
Elke donderdag 19.00 -19.30 uur
elke vrijdag (herhaling) 11.00-11.30 uur.
Kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel

In Rotterdam-Hillegersberg te koop voor de oude dag:
luxe levensloopbestendig appartement (100 m2)
met groot (37 m2) balkon op de zon.
Alle zorg, service en faciliteiten aanwezig
Vraagprijs: € 319.000 k.k.
Informatie:
Harry Scheffers:
010 - 461 52 67

Unieke kans om zorgeloos
te wonen in Rockanje!

De familie Broekzitter: al acht jaar
niet op vakantie geweest.

HUREN MET ZORG

IJsselburgh is een prachtig, groot
servicecomplex in Beverwaard
met 198 tweekamerappartementen en een royale, veilige binnentuin. U kunt zich opgeven voor een
appartement met zorg. Huurprijsindicatie: € 550,-.

Nancy Zeelenbergflat (Charlois):
twee appartementen. Huurprijsindicatie: € 380,-

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

uniek Humanitasconcept voor wonen, zorg en welzijn
• Met
voor iedereen, voor zowel 55-plussers als mensen met
• Woningen
een beperking of een zorgindicatie
woonomgeving waarin welzijn en levensgeluk centraal
• Een
staan en, indien gewenst, voorzieningen binnen handbereik
loopafstand van alle centrumvoorzieningen, duinen en
• Op
strand
oyale appartementen van ca. 83 m2 tot 110 m2 vloeroppervla
• Indeling
o.a. hal met toilet, inpandige berging, woonkamer met
• balkon, keuken,
twee slaapkamers, badkamer
k

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

Van der Hoek Makelaars
Voorweg 2 • 3233 SK Oostvoorne
Telefoon: 0181 - 48 40 00
Fax: 0181 - 48 57 15
info@vanderhoekmakelaars.nl
www.vanderhoekmakelaars.nl
TAXATEURS ONROEREND GOED
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Het geslaagde ‘Diner der Honderdjarigen’ op 25 maart was voor
Humanitas aanleiding om in De Oud-Rotterdammer de honderdjarige Humanitascliënten eens extra in het zonnetje te zetten onder de titel ‘Lang zullen ze leven!’ Wij denken dat dit ook
heel aangenaam kan zijn voor u als lezer, want stel u eens voor
wat de rijkdom aan ervaringen van deze eeuwlingen voor u in
petto heeft, zoals:
• waardevolle tips over hoe je oud kunt worden
• leuke, voor de ouderen onder u herkenbare, herinneringen
• vermakelijke anekdotes uit de oude doos
• hoogtepunten uit de geschiedenis van Rotterdam en elders
• leerzame wijsheden (want die komen immers met de jaren)

Mevrouw Hofele-Klooster

Humanitas bouwt 18 royale levensloopbestendige
koop-appartementen met stallingsgarage in de
nieuwe ‘Swinshoek’, hoek Raadhuislaan / Dwarsweg

R

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

die de persoonlijke
administratie op orde
willen brengen van
mensen die dat even niet
meer kunnen.
Iets voor u?
Bel : 010 - 425 01 09 of kijk op
www.humanitas-rotterdam.nl/
vrijwilligerswerk

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

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

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

Mevrouw E.M. HofeleKlooster is geboren op 8
januari 1910 in Epe (Gelderland) als dochter in een
schippersgezin en woont
nu in Lombardijen, in de Jan
Meertensflat van Humanitas. Als we bij haar binnenkomen, is zij net verrukt van
de schapen die voor de flat
lopen. Zij is een echte dierenvriend. Zelf heeft ze een
kat van 18 jaar en een valkparkiet die vaak los vliegt.
Ze zet de kat opzij, zodat
we bij haar aan tafel kunnen zitten. Mevrouw Hofele
is nog heel zelfstandig: haar
honderdste verjaardag vierde ze op de Euromast! Al heel jong
ging zij bij haar oom en tante in
Rotterdam-Heijplaat wonen. Haar
ouders waren gescheiden. Dat gebeurde dus óók in die tijd...
Uit de oorlog herinnert ze zich nog
dat er Franse soldaten gelegerd
waren bij de Waalhaven en als kind
kreeg ze van deze soldaten lekkere
kaas.
Ze was al vroeg heel zelfstandig. Op
haar zestiende ging ze ‘op kamers’
‘en werkte ze in de huishouding. Ze
trouwde met een man, die bij de
Droogdok werkte en de verlichting
verzorgde op de schepen. Helaas
overleed hij al op 37-jarige leeftijd
op het werk. Mevrouw Hofele bleef
achter met haar dochter.
Ook toen al hield zij er niet van
om stil in huis te blijven zitten en
ze ging met veel plezier in de horeca werken. Zo kwam ze op veel
plaatsen terecht, zoals de Bijenkorf,
Cineac, café-restaurants, hotels, en-

zovoorts. Dit heeft ze tot haar 64e
gedaan.
Veertig jaar woonde zij in Kralingen, in de Sionstraat op nummer
drie, om precies te zijn. Daarna
kwam ze in Zuid terecht: Pendrecht. Daarvóór kwam ze eigenlijk niet gauw op Zuid...
Op hoge leeftijd nam ze nog deel
aan het Groot Rotterdams Koor
(GRK), onder leiding van Fred Huiskens.
Nog later, een jaar of twee, drie
geleden, verhuisde ze naar de Jan
Meertensflat en daar woont ze op
de zevende etage met vandaag die
schapen als uitzicht en ze geniet
elke vrijdagmiddag van het sjoelen
in Humanitas-seniorenrestaurant
‘De Rijmende Reiger’. Ze leest, winkelt , kijkt TV, enz.
In haar raamkozijn staan WK-handjes. In mijn tas heb ik er ook. Samen
knippen we de zakjes open en we
vullen haar vensterbak weer aan
met de WK 2010-collectie! Hup
Holland Hup!

