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Kniehoog banjeren door de sneeuw
Deze week o.a.:

Ook al klagen we geregeld
over het winterweer, echt barre
weersomstandigheden maken we in Nederland niet al te
dikwijls mee. Slechts heel af en
toe is er lang genoeg voldoende
vorst om een Elfstedentocht
mogelijk te maken en enorme
sneeuwvrachten zien we ook
maar zelden. Dit jaar lijkt het
er tot nu toe een beetje op.
Aanhoudende vorst en regelmatig fikse sneeuwval. Misschien
wordt het wel een echte winter!
Als 58-jarige heb ik in mijn jeugd
zelf maar één of twee van die
onvergetelijke winters meegemaakt, waarbij die van 1963
natuurlijk alle winters overtrof.

Die winter maakte ik heel bewust mee.
Ik was twaalf, natuurlijk een prachtige
leeftijd om zo’n winter mee te maken.
Eigenlijk zie je op die leeftijd alleen
maar de lol van dikke ijsvloeren en
pakken sneeuw en heb je weinig oog
voor de overlast die het voor menigeen
veroorzaakt.
Ik woonde die winter in de Robijnstraat, bij de Kleiweg. Een, nu nog,
rustig straatje, waar het in die jaren
natuurlijk nog veel rustiger was. Dat
bood ons volop gelegenheid meterslange spiegelgladde glijbanen bij elkaar te
glibberen; dikwijls waren we met een
grote groep en een voor een namen we
dan een aanloop en gleden met grote
vaart, een beetje zijdelings gericht,
over de glijbaan die met elke glij een
paar centimeter langer werd. Tenzij
je natuurlijk de verkeerde schoenen
aan had, maar dan kreeg je vanzelf
op je kop van de anderen en kon je
verder toekijken. Het mooie was dat
de glijbaan er vaak de volgende dag,
nagenoeg onaangetast, nog in volle
glorie lag.
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- Ook in de jaren zestig was er volop sneeuwpret voor de jeugd, zoals hier bij het Lisplein (foto collectie Voet/Henk Hartog) -

uitvaartpolis

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Wat te doen

in geval

van

www.vanderspekuitvaart.nl
Voor een uitvaart op maat,

Speciale
vriendenaanbiedingen
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kosten?

010 - 447 99 00

Nieuwe
rubriek
Roland Vonk
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huidige

Uw wensen, ons vak

Bijzondere
busreis
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IJsbaan
Vanaf die (voor ons toen) hoge dijk
De uren die ik in ‘63 op de schaats heb
kon je fantastisch omlaag roetsjen. Bij
doorgebracht, hebben de schaatsbewevoorkeur op een zo glad mogelijk attrigingen er voor de rest van mijn leven
buut waarmee je ﬂinke hoge snelheden
ingebrand. Soms schaatsten we van
bereikte. Bijvoorbeeld een stuk karton
huis uit gewoon over de straat naar
met een gladde zijde of iets van dien
de Erasmussingel en stortten we ons
aard. Helemaal zonder gevaar was het
zo van het talud af op het ijs. Dagen,
niet. Hoewel het water onderaan de
weken achtereen stonden we op de
dijk wat breder was, moest je goed opschaats. IJshockeyen, tikkertje, slierten
passen dat je niet met té grote snelheid
en stoeien met de meiden; er was
op de tegenoverliggende oever knalde,
altijd wat te doen. En voor de aﬂeiding
want dan kon je je lelijk bezeren.
gingen we ….. schaatsen, maar dan
Nog mooier was als we met z’n allen
op de ijsbaan. We konden kiezen uit
naar het Rozenlaanviaduct trokken
de Nenijto of ijsclub Hillegersberg
waar de voetgangers en ﬁetsers de brug
bij Plaswijck. De laatste was iets
Waar u ook verzekerd bent op gingen. Dat was een mooie steile
Dekt uw
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
Spectaculair
dichterbij, maar daar was het publiek
helling, waar de bereikte snelheden nog
Natuurlijk waren die glijbanen ons al
ons soms iets te bekakt, al kwamen er
hoger lagen. En waar het natuurlijk ook
snel iets te braaf. Er mocht wel wat
wel leuke meiden. Op de Nenijto was
nog iets gevaarlijker
was, want er kon
de
meer spektakel en avontuur bij komen
het losser, de muziek was beter en de
altijd plotseling een auto om de bocht
Bereken
uw
kijken. Dat vonden we onder meer een
meisjes wat toeschietelijker en dat ging
komen of een
ﬁetser, dus dat was
op- situatie...
eindje verder op de Erasmussingel,
op die leeftijd natuurlijk al behoorlijk
passen geblazen.
Kijk op
bij de spoordijk van de Hofpleintrein.
meetellen.
www.checkuwuitvaartpolis.nl

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

In hoog
gezelschap
bij de Weenatunnel

overlijden?

Checklist...
Kijk op

www.uitvaartbespreking.nl

Blaren
Al die avonturen op het ijs beleefde ik
op mijn prachtige ijshockeyschaatsen.
Ik kon daar uren aaneen op rondrauzen;
stoppen, draaien, sprinten, pootje over,
het kostte geen enkele moeite.
Dus kwam het geen moment in mij op
andere schaatsen aan te schaffen (zo
dat ﬁnancieel al mogelijk was) of te
huren, toen onze gymleraar van de Willem de Zwijger HBS voorstelde met de
leerlingen van de school deel te nemen
aan een Molentocht in de Alblasserwaard. Voor dat soort evenementen was
ik altijd direct te vinden, dus ik schreef
mij onmiddellijk in voor de tocht van
40 kilometer.
Op de dag van de tocht was het prachtig weer en vol goede moed en in hoog
tempo begon ik onverschrokken aan
mijn ‘tochtje’. Het duurde niet lang
voor ik ontdekte dat hockeyschaatsen
misschien toch niet zo heel erg geschikt

waren voor dit werk. Het tempo nam
zienderogen af, de benen gingen al snel
zeer doen en de afstand werd maar niet
minder. Hoe ik de ﬁnish gehaald heb
en hoe lang het geduurd heeft, kan ik
mij niet herinneren. Het zal geen ﬂorissant gezicht geweest zijn. Wel herinner
ik mij de enorme blaren op mijn voeten
en de pijnlijke benen. En de dure eed
dat ik mij nooit meer aan zoiets zou
wagen.
Helemaal heb ik mij niet aan die eed
gehouden. Veel later reed ik ooit nog
eens een tocht op de Rottemeren, maar
toen op comfortabel zittende noren.
Misschien moeten die maar weer eens
uit het vet gehaald worden nu het
ernaar uitziet dat het doorwintert. Als
ik ze tenminste nog kan vinden!
Fred Wallast
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Verhuizen
is
duurder

Snel,

Het is hip om zo lang mogelijk gebruik te maken van uw
eigen huis!

een traplift?

Maar soms is een aanpassing
noodzakelijk.
Kijk eens naar onze website.

www.apollo-aqua.nl
*Ja, want nu heeft u binnen 2

weken een traplift in huis! Bestel nu!

Deze actie loopt tot 31 maart 2010.

Dan ontdekt u dat onze vele
oplossingen heel mooi zijn.

Stuur snel deze bon in voor uw informatiepakket
Naam

m/v

Adres

10ROTT0110

Meer informatie? Bel 0800-5003 of ga naar www.tkmonoliften.nl

Apollo Medical bv
Brugstraat 16
2471 AT Zwammerdam

Postcode en Woonplaats

0172 619142 fax 0172 619145

Telefoon

www.apollo-aqua.nl

E-mail
Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder postzegel aan
ThyssenKrupp Monoliften BV, Antwoordnummer 170, 2920 VB Krimpen a/d IJssel.
*) Deze actie loopt t/m 31-03-2010 en is niet geldig in combinatie met andere acties en / of aanbiedingen.

E-mail: apollo-info@apollo-aqua.nl
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In hoog gezelschap bij de Weenatunnel
In DOR 25 kwam ik de naam Holzhauer tegen. Dat roept het volgende bij mij op. Vlak na de oorlog
woonden wij aan de Diergaardesingel, het gedeelte dat is gesloopt toen de Weenatunnel (waarover
straks meer) werd doorgetrokken. Mijn vader had daar een tuinmansbedrijf. De huisingang was aan de
Diergaardesingel, de bedrijfsingang aan de achterkant van het huis, in de Coolsestraat.
Als wij vanuit de achteringang linksaf
sloegen, richting Kruiskade, passeerden wij eerst aan de overkant de
teerfabriek van Van Wijk, gelegen
midden tussen de woonhuizen. Op een
kwade dag brak daar brand uit, maar
doordat de wind goed stond liepen
de woningen geen gevaar. Liepen wij
door, dan staken wij de Singelstraat
over. Op de hoek zat ijsboer Tulling. In
de Singelstraat zat links groente`boer`
Van der Lee en schuin tegenover hem,
op de hoek van de Drievriendenstraat
waterstoker Meindert Goudriaan. Terug naar de Coolsestraat en doorlopend
naar de Kruiskade troffen wij links de
kruidenierswinkel van Nieuwenhuizen.
Schuin links daartegenover huisde
timmerman Wolters. Uiteindelijk op
de Kruiskade aangekomen, gingen wij
linksaf. Daar zat op een hoek slagerij
Holzhauer met de wervende zin op het
raam: ‘Ik ben nog niet mager, want
Holzhauer is mijn slager’.
Mysterieus
Verderop zat tearoom Kruitwagen,
waar wij op zaterdagmiddag wel eens
een ijsje gingen eten, mijn vader kofﬁe

en mijn moeder een koppie thee. Het
was een van de schaarse momenten
dat ik mijn vader op een doordeweekse
dag niet in zijn werkgoed zag. Verderop zat drogist Van Marion en ook op
die rij een winkel met de mysterieuze
naam Taba Aroe. Wat ze daar verkochten is me nooit duidelijk geworden.
Aan de overkant zat café Peeters. Daar
zat een oude man-stamgast die daar zo
ongeveer in de kost was. Verteld werd
dat de mevrouw van het taplokaal
maaltijden voor hem verzorgde en
zorgde dat zijn was gedaan werd,
waarschijnlijk tegen betaling, maar
toch. Verder terug op een hoek had je
Slijk, een soort Franse bazar, waar je
van alles kon kopen. Op de muur in de
zijstraat was een afbeelding met een
robuuste, streng kijkende agent tegen
een muur waar bovenin een celvenster zat. Tussen de tralies door riep
een wanhopige man: ‘Laat mij eruit,
ik heb het niet gestolen, Slijk geeft
het zo goedkoop!’ Nog verder terug
zat de Poppendokter, een zaak waar ik
als jongetje niet veel mee had. Ergens
in een zijstraat, ik meen de Zijdewindestraat, zat sigarenwinkel Aart Kok

en ﬁetsenmaker Beenhakker.
Weenatunnel
In die tijd waren er in die buurt alleen
nog `oude Nederlanders`, om het
maar eens eigentijds te zeggen. Nu is
dat bijna omgekeerd, maar waar tref
je nou een slagerswinkel aan als die
van Schell, waar je de meest aparte
etenswaar kan kopen. De Coolsestraat
was een straat waar in de zomer de
mensen voor hun huis een biertje zaten
te drinken, auto´s had je niet, dus je
maakte er wat van.
O ja, de Weenatunnel. Die is geopend
op een zogeheten Opbouwdag; ik
meen in 1952. Die had je na de oorlog
om te laten zien hoe ver de wederopbouw van de stad in het afgelopen
jaar was gevorderd. Wij woonden
tegenover de tunnel. Op de dag van
opening klommen mijn vriendje Aad
Sterk en ik over het hek en belandden in het ofﬁciële gezelschap dat de
tunnel zou openen. Burgemeester Oud
zag ons staan en zei: “Jongens kom er
bij, want jullie zijn de toekomst van
de stad.” Wij mochten deel uitmaken
van het openingsceremonieel door mee

- Hans Blok (links vooraan) liep met de notabelen mee bij de opening van de Weenatunnel -

te lopen door de tunnel. Het Rotterdamsch Nieuwsblad heeft er een foto
van in de krant gezet. Links onder in
de hoek staan wij, helemaal vooraan in
het gezelschap (zie de foto). Veel later
heb ik die foto nog eens teruggezien
in de etalage van de Archiefwinkel
op de Coolsingel. Ik herkende mezelf
en stootte een meneer naast mij aan.
Meneer, ziet u dat gozertje links onderin. Hij knikte vaag. Nou, dat ben ik.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat

CCtje Bevrijd

c foto burosolo.nl

2009 Zal in mijn geheugen gegrift staan als het jaar waarin ik in een flits de onbeduidendheid
van het Betaald Voetbal zag. Zoals eens Saulus, op de weg naar Damascus, van mijn paard geworpen en het licht gezien. Dat wereldje van al die overbetaalde tieners en twens, die meteen
beginnen te koeren als ze voor hun vorstelijke salaris bijvoorbeeld op Kerstmis moeten spelen.
Die mekaar op het veld doodschoppen en elleboogstoten verkopen, waarvoor je in de normale
burgermaatschappij drie maanden in de bajes zou moeten doorbrengen. Die een leuke gewoonte
als ‘de bal over de zijlijn spelen, bij een blessure van een tegenstander’, meteen om zeep helpen
door bij het minste of geringste aanstellerig te gaan liggen.

Cox Column

In de jaren vijftig heb ik eens een
Feyenoord-PSV gezien, waarbij een
Feyenoorder gekwetst naar de kant
moest. Toen ging de gevreesde Coen
Dillen, de man met het schot van een kanon, ook over de zijlijn staan, zodat het
eerlijk tien tegen tien ging! Daar moet
je nou ’s om komen. De clubleiding zou
je vijf wedstrijden schorsen en een grote
boete geven. Fatsoen en sportiviteit zijn
we allang afgeleerd toen we in Europa
gingen spelen en kennis maakten met de
strapatsen van Spanjaarden en Italianen.
Toen werd ‘sportief’ hetzelfde als ‘onprofessioneel’. (De Italianen, over wie
Cruijff de onsterfelijke zinsnede sprak:
“Italianen kennen niet van je winnen,
maar je ken wel van ze verliezen.” )
Ik heb zestig jaar in de Kuip gezeten
mensen, maar vorig jaar dacht ik opeens:
“Wat zit ik hier nou eigenlijk te doen?”
En dat had niets met het vertoonde spel

te maken, hoewel dat van een dergelijke
bedroevende kwaliteit was dat je het niet
uitnodigend kon noemen, maar van je
cluppie neem je veel. Ik heb trouwens
al eens eerder gezegd: “Feyenoordsupporter ben je niet voor je lol.” Maar hoe
is het mogelijk dat zó’n grote club, met
zó’n groot verleden en met zó’n enorme
aanhang, dat men er niet in slaagt die
behoorlijk te besturen. Je hoeft maar
naar het gezicht van die nieuwe voorzitter te kijken of je weet het, daar gaan we
de oorlog niet mee winnen. Hoe krijg je
trouwens twintig miljoen schuld voor
elkaar?
En dan die zogenaamde supporters. Er
wordt altijd vergoelijkend gezegd “dat
het er maar een paar zijn”, maar ik ben
zo vrij dat ernstig te betwijfelen. Er
worden teksten massaal gescandeerd
waarbij de rillingen je over de rug lopen.

En het helpt niets als je ze aan hun botte
verstand probeert te brengen dat ze
alleen maar hun bloedeigen club benadelen, ze gaan er gewoon mee door. Als
Feyenoord, wat iedere trouwe supporter
vurig hoopt, per ongeluk weer Europees
gaat spelen, dan gaat het gajes ergens in
ons geliefde werelddeel weer een stad
lopen afbreken. Je geneert je toch kapot
dat je er iéts mee te maken hebt. Zuipen
en snuiven, allemaal tot je dienst maar
doe dat lekker thuis.
En dan dat koor van ‘analisten’, commentatoren, uitleggers en meelullers dat
als een zwerm strontvliegen boven de
bedorven waar hangt. Wie is daar in ’s
hemelsnaam in geïnteresseerd?
Ouder gewoonte keek ik vorige week
toch naar het jaaroverzicht van de sport.
Komt daar ineens de karpatenkop van
Hugo Camps in beeld, die op gedragen

ik in mijn verdere leven nooit meer in
zulk hoog gezelschap heb vertoefd. De
les moet zijn, pak je kans als die zich
voordoet, mogelijk wordt zo´n vraag je
nooit meer gesteld.
Hans Blok
Wilgenlaan 30
2969 BT Oud Alblas

toon een stukje van een blaadje leest.
Die Camps is weer zo’n Belg die zich
van een soort onbegrijpelijk idioom
bedient, en vanuit een soort omgekeerd meerderwaardigheidscomplex
beschouwt men dat dan als ‘bloemrijk’
of ‘dichterlijk’. Als je op zondagavond
naar dat hooggeprezen “Sport aan
tafel”, zo heet het toch, kijkt, u krijgt
van mij mijn kaartje van de Europacupﬁnale Feyenoord- Celtic in San Siro,
dat ik hier aan de muur heb hangen, als
u mij kunt aantonen dat u iémand daar
iéts verrassends hebt horen zeggen. Dat
kunt u niet, nee, ook Jan Mulder niet, al
wordt zijn woord als een Godsoordeel
beschouwd. Mulder zul je nimmer iets
horen zeggen waar ie in Mokum last
mee kan krijgen, politiek-correcte paljas. En die zoon van ‘m moet eens leren
één keer één zin af te maken.
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Cuidado-PGB

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

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

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

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.

Goede voornemens….
Blijf niet langer alleen.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Bel 015-8894807

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

www.40plusrelatie.nl
Voor singles van 40 tot 85 jaar.

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

www.degedenkgroep.nl
E l k e d a g o p re i s ,
zonder autorijbewijs

Goetzee DELA

vertrouwde
uitvaartverzorging

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

Boezemsingel 35 Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
3034 EC Rotterdam Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
t (010) 280 52 80 een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
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

www.Brommobiel.nl

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Stop uw rugklachten!
Leef zonder rugpijn met het OriGENE-concept
• Snelle afname van
uithoudingsvermogen
pijn en beperkingen
van de rug
• Succespercentage
• Behandeling met
van 80%-90%
behulp van het toestel
vraagt bijzonder
• Grote verbetering in
functie, kracht en
weinig tijd!
Fysio + Rotterdam
Folkert Elsingastraat 5 (hoek Koningslaan)
3067 NW ROTTERDAM • 010-4557901
info@fysioplusrotterdam.nl of www.fysioplusrotterdam.nl

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 107”
Er zullen nog maar zeer weinigen zijn, die mij kunnen vertellen dat de
huidige Rotterdammer van 20 tot 95 jaar geen belangstelling voor de
geschiedenis van zijn stad heeft. De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer
107 had duidelijk betrekking op een gebeurtenis, die vóór 14 mei 1940
heeft plaatsgevonden. Toch rolden vanuit de diverse leeftijdsgroepen de
nodige (goede!) oplossingen bij me binnen. Grappig was het om keer op
keer te lezen “….weliswaar ben ik nog geen 50plusser, maar ik hoop toch
mee te mogen doen.” Natuurlijk mag iedereen meedoen, het winnen van
de attentie is ook niet uitgesloten.

Reeds bij de eerste oplossing wordt
duidelijk over welke straat en personen
de vragen gingen.
Nico van Wijngaarden: “Deze foto heeft
mij een groot deel van mijn leven begeleid. Het is een foto van de fotograaf van
het Rotterdams Nieuwsblad, genomen
op 28 maart 1940 bij de aankomst van
Koningin Wilhelmina bij het Stadhuis
van Rotterdam. Het was een bezoek in
het kader van de mobilisatie, daarom zijn
er op de Coolsingel, naast burgemeester
Oud met ambtsketen, zoveel hoge militairen zichtbaar. Iets rechts van het midden staat een saluerende Inspecteur van
Politie, dat is mijn vader die betrokken
was bij dit koninklijk bezoek. Omdat de
foto in de krant stond, heeft mijn vader
deze opgehaald en ingelijst. De foto heeft
in het trappenhuis van ons ouderlijk huis
in de Jericholaan gehangen. Ook in de
oorlog hing die foto aan de muur en werd
bij dreiging van huiszoeking of de razzia
niet verwijderd. Twee dagen eerder, 26
maart 1940, is de geboortedag van mijn
vrouw Adrie van Baaren. Zij woonde
in de Stationsstraat in Schiebroek (nu
Diamantweg) waar op 14 mei ’s morgens
een verdwaalde bom het huis vernielde,
het grote bombardement op de stad was
pas in de middag… Zij werd als zeven
weken oude baby later onder het puin
vandaan gehaald. Deze, voor ons in alle
opzichten historische, foto hangt nu in
het huis van onze zoon.”
C. Schilperoort (Ermelo): “De foto
is gemaakt 28 maart 1940 als H.M.
koningin Wilhelmina, begeleid door burgemeester P.J.J. Oud, op de Coolsingel
op weg is naar het Stadhuis, waarvoor
ze 15 juli 1915 de eerste steen legde.
De reden van het bezoek heb ik nergens
kunnen vinden, maar het was de dag dat
een vreemde bommenwerper brandend
neerstortte langs de Vondelingenweg
bij Pernis. Een andere mogelijkheid kan
zijn, daar ze via de zijingang naar binnen
gingen, dat ook een gesprek met kolonel
Scharroo (de vestingcommandant tijdens
de mobilisatie) gepland was, wat destijds
als militair overleg buiten de publiciteit
moest blijven (Hier maak je een verkeerde kanttekening. Gezien de aanwezigheid
van het publiek én de persfotografen, was
er duidelijk niets geheim aan het bezoek.
De Stadhuisingang aan de Coolsingel
mag zeker geen ‘zij-ingang’ genoemd
worden. AvdS).”
“Mijn naam is Henk van Kruijsbergen,
geboren 1950 in de Vinkenstraat/Oude
Noorden. Ik ben in 1976 naar Beieren

Zuid Duitsland verhuisd. Maar ik ben
een Rotterdammer gebleven en heb de
meeste tijd in de haven met de scheepvaart te doen gehad. Ik krijg De OudRotterdammer af en toe, als mijn zus er
eentje opstuurt en de meeste raadsels
weet ik op te lossen. De oplossing is : De
Coolsingel voor de oorlog en op de foto
ontvangt burgemeester Oud Koningin
Wilhelmina.”
Hank Zandboer (Calgary-Canada): “Dit
was voor het stadhuis, en de dame was
koningin Wilhelmina, de meneer ernaast
was burgermeester Oud. Men kan ook
nog de oude Cineac zien, en verder
naar rechts de West Kruiskade. Dit zou
rond 1938 zijn, het was namelijk de
40 anniversary op de troon voor H.M
Wilhelmina. Als kind ben ik vaak naar de
oude Cineac geweest, ik woonde in een
zijstraat van de 1e Middellandstraat. Was
dit de goeie oude tijd?”
Cornell Westendorf Pieters (Strijen):
“De foto toont de aankomst voor het
Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel
van koningin Wilhelmina in maart 1940.
Onze toenmalige vorstin werd na het
uitstappen begroet door burgemeester
P.J. Oud (de man met ambtsketting) en
ze lopen hier samen naar de trappen van
het stadhuis. Op korte afstand worden zij
gevolgd door een hofdame en - als ik het
goed zie - een kolonel van de landmacht.
De volgauto die links vooraan aan de
rand van het trottoir staat (tegen de
rijrichting in), is waarschijnlijk van het
gerenommeerde Amerikaanse merk Cadillac Fleetwood V-16 en stamt uit 1937.
De auto waarmee de koningin gekomen
is (zo goed als zeker uit Den Haag), zal
van hetzelfde merk en type geweest zijn,
alleen kon bij deze koninklijke auto de
linnen kap over het achterste gedeelte
bij goed weer worden neergeklapt, zodat
de vorstin een goed uitzicht had op het
juichende en zwaaiende publiek dat aan
de kant van de weg was samengestroomd
om haar te begroeten. Het is overigens
huiveringwekkend te bedenken dat deze
foto gemaakt werd slechts enkele weken
voor het fatale Duitse bombardement van
dinsdag 14 mei 1940 op onze goede stad
Rotterdam, dat ik zelf, met alle daaraan
verbonden gruwelijke herinneringen, nog
heb meegemaakt. Van alle bebouwing op
deze opname zijn toen slechts rokende
puinhopen overgebleven, maar het
stadhuis bleef wonderwel grotendeels
gespaard. Rechts op de achtergrond is
de ingang naar de Kruiskade te zien.
Het vak op de voorgrond was duidelijk

TOEN
bestemd voor de persfotografen, terwijl
het publiek kon plaatsnemen achter de
hekken daar tegenover.
Pieter Jacobus Oud (1886-1968) was,
toen deze opname gemaakt werd, nog
geen twee jaar burgemeester van de
Maasstad. Toen hij op 15 oktober 1938
benoemd was, werd hij nou niet bepaald
met open armen ontvangen in Rotterdam.
Hij was daarvoor namelijk Minister van
Financiën geweest in het crisiskabinet
Colijn en had naam gemaakt als een kille
en vasthoudende bezuiniger. In 1941,
tijdens de Duitse bezetting, nam Oud, die
voortdurend overhoop lag met de NSB,
ontslag als burgemeester, om op 7 mei
1945, twee dagen na de bevrijding, weer
in zijn functie hersteld te worden. In
1948 richtte hij, samen met D.U. Stikker,
de VVD op en in 1963 werd hij eervol
benoemd tot Minister van Staat.”
Ab Hemerik (Colmschate): “In 1934 in
Rotterdam-Zuid geboren en gewoond.
Sinds 2007 woon ik in Overijssel. Tracht
altijd de ‘Waar was dat nou-foto’ te ontdekken. Op 5 december j.l. verraste Sint
mij met het prachtige boek ‘Rotterdam
1940-1945, Tram en Autobus tijdens
de bezettingsjaren’, geschreven door
F.J.van Zonneveld. Ik herinnerde me dat
de raadfoto in het boek staat en jawel op
pagina 24. De foto laat ons de Coolsingel
zien en wel de aankomst bij het stadhuis
van H.M.Koningin Wilhelmina op 28
Maart 1940. Ze werd door burgermeester
Oud (met hoed in de hand) ontvangen
voor het bijwonen van een uitzetting over
de organisatie van de luchtbescherming.
Achter H.M.lopen Generaal Winkelman
en Generaal baron van Voorst tot Voorst.”
A.M.Heijmans-Hozeman: “Heel bekende
plaats! De Coolsingel, voor het stadhuis
waar Koningin Wilhelmina en burgermeester Oud aankomen. Aan de overkant
NRC-Cineac, waar mijn tante mij eens
op een bioscoopje trakteerde (ik was
10 jaar). Als kind kreeg je dan een roze
krantje, maar omdat ik de vertoonde film
eng vond, ging ik de krant zitten lezen.
Dit gaf nogal veel hinder voor de overige
bezoekers (ik hield het krantje erg hoog).
Mijn tante, die enkele rijen achter mij
zat, kwam woedend het blad uit mijn
handen trekken. Buiten gekomen kreeg
ik nog het een en ander te horen! Jammer
dat deze panden niet meer bestaan.”
Rob de Zwart (Motorjacht Taifoen,
Middellandse Zee): “Ik zie de Coolsingel
voor het stadhuis, met aan de overzijde
de Cineac en meer naar rechts het begin
van de Kruiskade met de rookwaren-

NU
winkel van Weinthal. Naar de stadhuistrappen lopen koningin Wilhelmina en
burgemeester Oud. Gezien de uniformen
zal het reeds mobilisatie zijn, dus 1939.
Mijn herinneringen vervagen wat. Alles
wat op de foto staat, is inmiddels door de
tijd verzwolgen (Bijna is het waar, wat
je schrijft. Maar het Stadhuis, de trappen
en de verlichtingsornamenten zijn er nog
steeds. AvdS).”
Stef Stolk, Bremlaan 15, 5552 GN Valkenswaard: “De dame met fors postuur
en bontkraag is onmiskenbaar koningin
Wilhelmina. De man met ontbloot hoofd
en ambtsketen naast haar is burgemeester
mr. Oud van Rotterdam. De koningin bezoekt hier het Rotterdamse stadhuis aan
de Coolsingel in het voorjaar van 1940.
De personen op de foto konden niet bevroeden dat enige weken later het Duitse
bombardement op 14 mei 1940 onder
meer het centrum van Rotterdam en grote
delen van Kralingen zou verwoesten,
waardoor de op de foto zichtbare bebouwing aan de overzijde van de Coolsingel
totaal werd weggevaagd. Het stadhuis
bleef bij het bombardement gespaard.”

W. van Ekelenburg (Nieuwerkerk aan
den IJssel): “Overduidelijk is dit de
Coolsingel, pal voor het Stadhuis. De
enige echte “oorlogsburgermeester”, de
heer Oud, ontvangt Wilhelmina een paar
weken voordat de bommen vielen. Oud
is later onder valse beschuldigingen door
de Duitsers ontheven uit zijn functie,
maar kon na de oorlog de draad weer oppakken. Leuk om te zien dat Cineac toen
nog recht tegenover het gemeentehuis
lag. De naoorlogse versie lag stijf naast
de nieuwe Bijenkorf en heeft helaas ook
weer de deuren moeten sluiten om als
Wokrestaurant verder te gaan. (Vergeet je
de Cineac niet in het Beursgebouw? Van
1940 tot en met 1957 heeft de Cineac
daar gezeten. AvdS).
Wat een degradatie als je het goed
nagaat. Volgens mij lag naast Cineac
het peperdure restaurant Het Vergulde
Spinnewiel, maar ik kan dat niet uit de
foto opmaken. Mijn opa heeft daar nog
een tijdje groente aan geleverd en kreeg
daarbij altijd een borrel cadeau.”
De attentie gaat naar Valkenswaard.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 109

Dit is weer typisch een ‘zeer lang geleden’ foto. Of was het in de jaren zeventig van de
vorige eeuw nog zo? We zien reclames voor sigarettenmerken, drogende was aan de
waranda (toen veranda en nu balkon genoemd), met de hand bediende overwegbomen
en veel, heel veel kinderhoofdjes.
De vraag is duidelijk: 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 25 januari 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 aub uw woonadres niet.
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN

BLONK

Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice





VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN





Al jaren het vertrouwde adres voor het

SPANDEN

BEDRIJF
ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN
en.
won
n



gaa
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner
Wij verzorgen graag voor U:
ing
 Bezemschoon-oplevering van de won
staat van oplevering
de
in
den
wor
 De woning/bedrijfspand
tichting/familie/makelaar etc.
gebracht naar de eisen van de Wonings

U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Nu met 10% Senioren korting

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

LAMMERS & van OOSSANEN
--------------------WOONDECOR--------------- ---

De seniorenspecialist van Rotterdam Zuid ruimt op!!
Fauteuil Susan

Tafelkleden en
bedspreien
nu vanaf

€ 20,=
Vitrage stroken
div. hoogtes

€ 2,00

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

Diverse matrassen met
kortingen tot 25 %

€ 695,00

p/m
(meeneemprijs)
Gordijn - en
vitragecollectie

10 % korting
gratis gemaakt /
gratis band en haken

10% korting
(m.u.v. aanbiedingen)

€ 295,00

Op diverse
showroommodellen
seniorenfauteuils
tot

Op de gehele
collectie senioren
ledikanten

In div. kleuren
van € 375,00
voor

25 % korting

Buffetkast
Nijmegen
2 deurs
blank eiken

15 % korting

Elektr.verstelbare latten
bodem 90 x 200 compl.
met pocketveren matras
met afneembare hoes
Nu voor
€ 379,00 per set

Bankstel Marion
2-1-1 zits showroommodel nu met

25 % korting
Binnen zonwering
zoals, rolgordijnen,
jaloezieën en vouwgordijnen uit onze
huiscollectie
Nu met

15 % korting

en gratis maat nemen

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

Indien u niet naar onze winkel
kunt komen.
Bel ons, dan halen wij u op

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen,
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

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
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

ECONOLOGISCH DE BESTE

®

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268

www.marcoleer.nl
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De sociale uitkeringen en de tarieven in het belastingstelsel zijn per 1 januari 2010 weer aangepast. Speciaal voor de ouderen onder ons een opinie en de feiten.
Nadere vragen kunt u stellen aan de redactie van deze krant.

Na zware recessie valt ontwikkeling koopkracht mee
Informatie
Opinie

De aanpassingen in het belastingstelsel en de kleine
verhogingen in de sociale uitkeringen leiden ertoe dat voor de
meeste ouderen het netto-inkomen iets zal stijgen. Afhankelijk
echter van de individuele situatie zal men in koopkracht gemiddeld niet zo gauw erop vooruitgaan, vaak zelfs achteruit, vanwege de lichte stijging van het prijspeil, maar vooral vanwege
de verhoging van de eigen (vaste) maandelijkse bijdrage aan
het ziektekostenstelsel.
Samengevat is het eigenlijk al jaren
zo dat mensen die niet-betaald werk
verrichten (mensen met uitsluitend een
uitkering en gepensioneerden die niets
bij ‘schnabbelen’) in hun koopkracht
vrijwel stil blijven staan. Soms zelfs
iets erop achteruit gaan.
Daartegenover staat echter dat de
mensen in de volle bloei van hun arbeidzame leven nog steeds jaar in jaar
uit hun welvaart zien stijgen dankzij
CAO-verhogingen en door schaalverbeteringen. Veelal mondjesmaat,

sommigen fors. Maar wat heeft men te
klagen na een van de zwaarste recessiejaren uit de naoorlogse geschiedenis?
We hebben het al eerder op deze plaats
gesteld. De verschillen tussen ‘arm’ (de
laagste inkomensgroepen), de massa
(de middengroepen met pakweg een
inkomen tussen de 20.000 en 40.000
euro bruto per jaar) en de rijken (boven
de 50.000 euro per persoon per jaar)
worden jaarlijks stukje bij beetje
groter.

Waarbij vooral zij aangetekend dat de
partners bij wie beiden een inkomen uit
arbeid hebben de welvaart optimaal is.
Ook ontkomen we er niet aan wederom
te constateren dat de ware armoedzaaiers (de zogenoemde minima) soms ook
hun vervelende leefpositie te wijten
hebben aan eigen schuld, doordat zij
zich onverantwoord in de schulden
hebben gestoken, omdat zij mee willen
doen aan de ‘ratrace’ om (overbodige?)
luxe te hebben.
Want waarom kan de ene alleenstaande
oudere met alleen AOW en/of een
heel klein aanvullend pensioentje wel
redelijk rondkomen en zelfs nog kleine
schenkingen doen aan de kinderen en/
of de kleinkinderen en komt de ander
altijd tekort?

Feiten
Na deze inleidende beschietingen is het
tijd ons tot de feiten in het nieuwe jaar
te beperken. De belangrijkste uitkering
voor ouderen is de AOW. Dat basispensioen (tot 2020 krijgt men dat nog
op 65-jarige leeftijd) is per 1 januari
netto tussen de 2 en 5 euro per maand
per persoon gestegen (voor de bruto
bedragen zie bijgaand staatje).
Alle andere sociale uitkeringen (ANW,
WW, WIA, WAO) zijn met vergelijkbare kleine bedragen verhoogd. De
aan het minimumloon gekoppelde
minimale basisuitkeringen (bijstand,

Bruto per maand

Bruto vakantie
uitkering per maand

Gehuwden

€ 732,84

€ 40,69

Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)

€ 1431,42

€ 81,38

Maximale toeslag

€ 698,58

Ongehuwden

€ 1052,23

€ 56,97

Ongehuwd met kind tot 18 jaar

€ 1323,92

€ 73,27

De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald.
Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

IOAW en IOAZ) hebben soortgelijke
stijgingen (per huishouding!) doorgemaakt. Om een voorbeeld te geven,
een alleenstaande met bijstand (van de
sociale dienst in een gemeente) moet
met circa 875 euro netto per maand
zien rond te komen.
Het belangrijkste voordeel per 2010
in het belastingstelsel zit – ironisch
gesteld – in doodgaan van de rijkere
mensen. De nieuwe successiewet per
1 januari zorgt ervoor dat de tarieven
voor erfgenamen soms fors omlaag
gaan, de vrijstellingen voor partners
en kinderen groter worden en ook het
erven van een onderneming ﬁscaal véél
gunstiger is geworden.
We zullen later hierop in deze rubriek
terugkomen. Alvast een voorbeeld. Als
een kind dit jaar 100.000 euro erft van
een van zijn ouders, moet het daarvan
circa 8100 euro aan de ﬁscus afstaan.
Vorig jaar had hetzelfde (oudere) kind

daarover ruim 1600 euro méér moeten
afdragen. In sommige gevallen gaat
men er verhoudingsgewijs nog veel
meer op vooruit. Vooral in de groep
‘overige verkrijgers’. Schenken aan
kinderen en aan anderen is ook gunstiger geworden.
De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn in 2010 bijgesteld met een
inﬂatiecorrectie van 1,9 procent. Dat
zal de meeste mensen niet zoveel zeggen, maar het komt erop neer dat men
door de waardevermindering van het
geld ook niet nog eens meer belasting
moet gaan betalen.
Tenslotte wijzen wij – voor ouderen
van onderschat groot belang - op de
extra ﬁscale beloning die men krijgt
als men vanaf 62 jaar nog betaalde
arbeid verricht. Deze zogenoemde
‘doorwerkbonus’ kan maximaal 4679
euro (op 64 jaar) bedragen.

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’.
Sociale voorzieningen

Erf- en schenkingsrecht

Sollicitatieplicht of
vrijwilligerswerk
Ik ben ontslagen om economische
redenen. Nu zit ik in de WW. Ik solliciteer minimaal twee keer per week,
maar gezien mijn leeftijd - bijna 63
jaar - is het niet makkelijk aan nieuw
werk te komen. Mijn werkcoach van
het UWV wil nu dat ik, na een half
jaar uitkering, vrijwilligerswerk ga
doen. Kan men mij hiertoe verplichten?

Ouders willen hun
zoon onterven
Daar onze enige zoon ons al jaren
niet meer ‘kent’, zijn wij van plan
hem zoveel mogelijk te onterven. Wat
overblijft, willen wij schenken aan
een andere persoon of goed doel.
Hoe kunnen we dit het beste vastleggen?

Natuurlijk is het geen verplichting
vrijwilligerswerk te gaan doen. Uw
werkcoach heeft u hierop misschien
gewezen om, gezien uw leeftijd,
geen zware sollicitatieplicht meer te
hoeven hebben. Als u op die manier
van uw sollicitatieplicht kunt afkomen, is er misschien wel iets voor te
zeggen. Bespreek het gewoon met uw
werkcoach.

Als u uw zoon wilt onterven, moet
u in een testament laten vastleggen
dat hij - wat u betreft - niks na uw
overlijden van uw nalatenschap mag
krijgen. Hij zal dan zelf het initiatief
moeten nemen om een beroep te doen
op zijn legitieme portie, een wettelijk
minimumdeel van een nalatenschap.
Uw zoon kan pas zijn wettelijk recht
op een legitieme portie claimen op
het moment dat de langstlevende
is overleden. Laat u zich voor de
rest ook goed voorlichten door een
notaris.

Tweemaal vrijstelling
schenkingsrecht
Mijn eigen vader en schoonmoeder
leven nog. Zij willen ons – mijn man
en ik – een belastingvrije schenking doen. Mogen we die twee keer
opstrijken?

studeren in Rotterdam. Zij woont
thans bij onze zoon. Wij willen haar
onze zolderkamer gratis ter beschikking stellen tijdens haar studie. Mijn
vraag is ,kan ik problemen krijgen
met onze huursubsidie? Mijn vrouw
en ik hebben een AOW-uitkering.

Ja. De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor ouders aan (eigen) kinderen
bedraagt in 2010 € 5000 per kind.
Dat bedrag kan eenvoudig worden
overgemaakt zonder belastingopgave.
Pas als sprake is van de eenmalige
vrijstelling van € 24.000 (of € 50.000
voor aankoop van een huis of voor
een studie) voor kinderen tussen de
18 en 35 jaar, dan moet daarvoor aangifte bij de Belastingdienst worden
gedaan. Uw vader schenkt aan u en
uw schoonmoeder schenkt aan haar
eigen kind, uw partner dus.

Als uw kleindochter gewoon bij u
komt logeren, is er helemaal niks aan
de hand wat betreft uw huurtoeslag.
Is haar vestigingsadres (vanwege
studieﬁnanciering) tevens uw woonadres, dan moet u op een wijzigingsformulier opgeven dat zij medebewoner is. Als u haar gratis laat
inwonen heeft dat waarschijnlijk ook
geen gevolgen voor uw huurtoeslag.
Kijk daarvoor op www.toeslagen.nl
of vraag informatie bij de Belasting
Telefoon op 0800 0534.

Samenlevingskwesties
Kleindochter studeert
en komt inwonen
Onze kleindochter gaat geneeskunde

De wil om samen te
wonen is belangrijker
Als 69-jarige heb ik plannen te gaan
samenwonen met een 63-jarige vriendin. Zij werkt fulltime en heeft vaste
inkomsten. Als ik bij haar intrek, gaat

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
mijn AOW-pensioen voor alleenstaanden achteruit, doordat zij een
inkomen heeft. Deze achteruitgang
bedraagt zo’n € 3600 bruto per jaar.
Als zij komt te overlijden, zou ik een
partnerpensioen van € 4000 per jaar
krijgen. Word ik dan weer voor de
AOW als alleenstaande beschouwd?
Natuurlijk. Daar heeft het nabestaandenpensioen niks mee van doen.
U spreekt over het feit dat u erop
‘achteruit’ gaat met uw AOW als u
gaat samenwonen. Dat is eigenlijk
niet het juiste woord, want u vormt
samen met een partner met inkomsten één gezamenlijke huishouding.
De wetgever gaat er namelijk vanuit
dat iemand alleen in zijn huishouden
duurder uit is dan wanneer partners
samen de basiskosten kunnen verdelen. Het feit dat u en uw vriendin
samen willen gaan wonen, moet ons
inziens niet alleen afhangen van de
ﬁnanciële gevolgen, maar vooral zijn
gebaseerd op de wil van beiden en de
inschatting of beiden ook langdurig
kunnen samenwonen.
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U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

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

WONEN
Arts & Crafts
3B
Bella
Bielefelder
Bonino
BKS
FBM
Bruwa
Van Buuren
Camme
CharmClassic
Chivasso
Classic Line
Desso
Elastoform
EuroDesign
Fischbacher
Fresco
Frommholz
Gardisette
Gelderland
VandeHeg
Heldense
Hofstede
DeKoninck
Koopmans
de Laak
Leoxx
Lieshout
LineDisign
Lotus
Lumiere
Mulleman
Maxfurn
Meander
Mecam
MeubiTrend
DeMunk
Mol en Geurts

Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

SLAPEN
AaBe
Auping
BeddingHouse
De BoxBoxSpring
BrouwersBedding
Cevelit
DuckyDons
Kuperus
Landschoot
Lattoflex
Nolte
Norma
Pullman
Schramm
Texeler
Vroomshoop
Zondag Slaapkamers
enz.

Klasse meubelen voor
de allerlaagste prijzen!!
Wie nu komt heeft de grootste keuze en het meeste voordeel

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder
www.burchthuys.nl
tel. 010-456 48 22

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

Persoonlijke uitvaartzorg

LET OP!

Dit is geen opheffingsuitverkoop zonder
garantie in de toekomst.
Bij Burchthuys behoudt
u service en garantie.
Want Burchthuys verhuist naar Barendrecht.

ALLES
MOET
WEG!

VERHU

IZING

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

LEEG S
VERKO
OP!

Geopend: ma.: 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur, za.:10.00-17.00 uur
Gratis parkeren voor de deur. Volg route winkelcentrum ‘Het Lage Land’

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking

Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden,
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij met het beste kwaliteit
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken.
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a.
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk

Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen.
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te
voorzien van een perfect zitcomfort.

Senioren verhuizingen

Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken.
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het
aansluiten van alle electrische apparatuur.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Nederlandse
schoeners
en brikken

Lezers gezocht om niet te vergeten

Bijzondere busreis
door Nederland
markeert deportatieroute

- ‘Nederlandse schoeners & brikken’
is een uitgave van Uitgeverij Van
Wijnen. Het groot formaat-boek telt
320 pagina’s en kost € 89,50 -

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zoekt mensen die tijdens een bijzondere busreis op zaterdag 23 januari namen willen lezen van slachtoffers van de Jodenvervolging. Ook worden tijdens deze
reis door Nederland de namen genoemd van Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit
ons land zijn weggevoerd en vermoord. De lezers leveren op die manier een bijdrage aan De 102.000
Namen Lezen dat van 23 tot en met 27 januari in heel Nederland plaatsvindt.
De lezers kunnen zaterdag 23 januari
om 18.30 uur opstappen in Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Middelburg
en Maastricht. In de bus leest iedereen
tien minuten namen van slachtoffers
voor. Onderweg wordt gestopt en
doorgelezen op zogenaamde verzamelplekken in onder meer Zwolle,
Leeuwarden, Arnhem en Eindhoven;
locaties waar Joden zich in de oorlog
moesten melden om vervolgens naar
kamp Westerbork te worden weggevoerd. De reis eindigt rond middernacht in Hooghalen bij het voormalig
kamp Westerbork en brengt zo de

deportatieroute naar dit doorvoerkamp
in beeld.
Gesproken monument
Niet alleen individuen wordt gevraagd
mee te doen aan dit gesproken monument. Directeur Dirk Mulder van het
Herinneringscentrum nodigt ook nadrukkelijk groepen mensen uit: “Veel
mensen vinden het een eer te mogen
lezen. Als je dat samen ervaart is dat
extra indrukwekkend. Collega’s, een
familie of bijvoorbeeld leden van een
sportvereniging kunnen zich allemaal
aanmelden.”

De lezers kunnen vanuit de vijf opstapplaatsen de hele route tot aan Hooghalen meerijden, maar er is ook de
mogelijkheid onderweg uit te stappen.
De bussen arriveren rond twaalf uur ‘s
nachts in Hooghalen bij het voormalig
kampterrein. Daar wordt het namen
lezen onafgebroken voorgezet tot
woensdag 27 januari, Holocaust Memorial Day; de dag van de bevrijding
van het vernietigingskamp Auschwitz.
De touringcars rijden ‘s nachts vanuit
Hooghalen weer terug naar de opstapplaatsen.
Belangstellenden die een bijdrage
willen leveren aan De 102.000 Namen
Lezen in één van de bussen kunnen
zich aanmelden bij het Herinneringscentrum, Michiel Smit: m.smit@
kampwesterbork.nl.
Telefonische aanmelding op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur:
0593-592600.
T (0593)592600 - F (0593)592546
www.kampwesterbork.nl
info@kampwesterbork.nl

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (50)
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In dezelfde prachtige uitvoering van zijn enkele jaren geleden verschenen boek ‘Nederlandse clippers’ is van maritiem auteur Ron
de Vos nu de geschiedenis van vaderlandse schoeners en brikken
verschenen. Zijn onderzoek naar de oorsprong en betekenis van
deze snelvarende scheepstypen duurde vijf jaar. Het bijzondere
van het boek is dat De Vos onder meer oude technische tekeningen heeft omgezet in virtuele illustraties, die samen met de vele
historische beelden een fascinerend boek hebben opgeleverd.
Het waardevolle van ‘Nederlandse
schoeners & brikken’ is dat De Vos de
technische aspecten van scheepsrompen, tuigages en de vaardigheid van
de bemanningen heeft vermengd met
interessante gedeelten uit scheepsjournalen en brieven van gezagvoerders
over hun belevenissen tijdens reizen
naar bestemmingen over de gehele
wereld. Schoeners en brikken - maar
ook hun voorgangers als snauwen en
brigantijnen - voeren met lading naar
zowel Oost-Indië, China, de Oostzee,
Noord- en Zuid-Amerika als het
Caribisch gebied. De ‘kleine’ zeilvaartkoopvaardij is dan ook van grote
betekenis voor ons land geweest.
De met twee achteroverhellende en
gaffelzeilen uitgeruste schoeners - het
woord zou wel eens van een schoon
(mooi) schip kunnen komen – dateren
uit de vroege 18e eeuw. De volgetuigde brikken (met razeilen) verschenen
enkele decennia later op zee; als ‘brig’
kwam de naam van dit type zeilschip
voor het eerst voor in de Britse vloot.
Schoeners en brikken hebben ook veel
betekend voor Rotterdam. De haven

heeft er in de 18e en 19e eeuw niet
alleen mee vol gelegen, maar in de
Maasstad zijn er ook grote aantallen
van gebouwd. Reders als Huibert van
Rijckevorsel, Kerdijk en Pincoffs (de
Afrikaansche Handels Vereeniging)
en Anthony van Hoboken hebben
heel wat van deze schepen onder
zeil gehad. Scheepswerven als die
van de Gebr. Visser en van De Jong,
Kortlandt & Anthonij aan de Zalmhaven hebben nogal wat schoeners
en brikken gebouwd; en niet alléén
voor Rotterdamse scheepseigenaren.
De Vos heeft mooie en ook tragische
scheepsverhalen opgediept, zoals
de strandingen van de Rotterdamse
schepen Axim en de Gouverneur Elsevier, respectievelijk in 1857 en 1860
bij West-Afrika. Een aantal van de
beschreven zeilreizen wordt verlevendigd met duidelijke trajectkaartjes.
Het tijdperk van schoeners en brikken
is uiterst belangrijk geweest voor de
betekenis die Nederland in de voorbije
zeilvaartperiode heeft gehad. Dit boek
is er het bewijs van.

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

Pijnackerplein
In de jaren vijftig werd de Contact Commissie
Noord (CCN) opgericht, een overkoepelende
organisatie van buurt-, speeltuin- en straatverenigingen in het Oude Noorden. Ook clubhuizen hielpen bij het gezamenlijk organiseren
van grotere festiviteiten voor alle bewoners
van de wijk. Elke organisatie behield de eigen
identiteit en organiseerde de eigen feesten,
zoals de viering van Koninginnedag en de
jaarlijkse Bevrijdingsdag. Binnen het grotere
samenwerkingsverband werd bijvoorbeeld op
Koninginnedag op een podium een zogeheten
‘wagenspel’ opgevoerd. Dit podium bestond uit
opleggers van de aan het Zwaanhals 168 gevestigde zwaartransportbedrijf Zwatra van M.A.
Kroes, die in 1956 woonde aan de Bergweg
131a, vader van Eurocommissaris Neelie Kroes.
Jarenlang stelde het bedrijf materiaal in dienst
van de wijk, niet alleen als podium maar ook bij
optochten.

Een van de vaste en gewaardeerde activiteiten
van de CCN, die bestond bij de gratie van vrijwilligers van alle aangesloten organisaties, was
de vakantiebesteding in de grote schoolvakantie. Bijna dagelijks waren er kinderactiviteiten
op onder meer het Pijnackerplein, zoals op deze
foto van 14 augustus 1962 van snelheids- en
behendigheidswedstrijden op skelters. De
spellenkaravaan deed ook andere pleinen in de
wijk aan en bracht hiermee sport, spel en ander
vertier direct voor de kinderen. Een andere gewilde vakantiebeleving was het meegaan naar
een één of twee weken durend kinderkamp,
zoals bijvoorbeeld jarenlang de buurtvereniging
Woelwijkstraat van ‘meneer De Korte’, zoals
hij werd aangesproken, organiseerde in het
verre Appelscha. Het vertrek had doorgaans
iets weg van een volksverhuizing en gaf veel
ouders voor even persoonlijke rust.
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

bens
bens
bens

Bensmode
ruimt op!

MODE

KUNSTGEBITTEN
l
l
l

Reparaties klaar terwijl u wacht
B+O gebit eendags behandeling
Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151
3061 AB  Rotterdam
Tel. 010 - 4117870
U heeft een sterretje of scheurtje in uw voorruit?
Wist u dat bij hoge temperaturen de kans 3000 x
groter is op doorscheuren?
Dit kan makkelijk leiden tot een onherstelbare
breuk.
Voorkom erger.
Kom nu langs bij GlasGarage en laat uw voorruit
gratis en vrijblijvend controleren op sterretjes en
barstjes. Verzekerd voor ruitschade? Veelal geen
kosten voor u.

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

Sterretje

gezocht!

Reparatie of vervanging van uw voorruit…..
ook op locatie.

vestig
ingen.

Grote collectie
Behangspeciaalzaak
behang, tevens
Jan Behang
zonwering
Behangers en Schilders aanwezig.

* Niet

> KENTEKEN GRAVEREN

Molenbaan 14 - 2908 LM Capelle a/d IJssel - T. 010 - 451 62 84 - www.glasgarage.nl

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

BANKSTELLEN

LEDIKANTEN

WANDKASTEN

LINNENKASTEN

DRESSOIRS

LATTENBODEMS

EETHOEKEN

MATRASSEN

SALONTAFELS
FAUTEUILS

KLEINMEUBELEN

TOONKAMEROPRUIMING!!!

TOONKAMEROPRUIMING

TOONKAMEROPRUIMING
OP = OP =OP =OP =OP !!!

Complete eethoeken , tafel + 4 stoelen al vanaf E. 698,-

Opruiming: Div. stoelen en fauteuils, Bankstellen en Dressoirs!!!

VERBREE MEUBELEN

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Mantels, jacks, blouses,
rokken, jumpers , vesten,
pantalons e.a. tot

70%

De eerste voorjaarscollectie
is al binnen

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

OP = OP!!!

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

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

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

3500m2

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

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

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

WWW.JANBEHANG.NL

in alle

> VOORRUIT POLIJSTEN *

Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

Werk

Van maat 36 t/m 52

> STERREPARATIE
> AUTORUIT VERVANGEN

Dienst

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

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

€ 88,50 p.m.

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

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.

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Wat doen wij zoal:
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

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
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De Cavelli’s

Roland
Vonk

Je hoeft maar te kijken naar de namen van wat gezelschappen
waar De Cavelli’s zoal voor hebben opgetreden om te weten dat
dit Rotterdamse accordeonduo uit een andere tijd stamt. Wat te
denken van: De Haagsche Konijnenfokkers Vereeniging, de Apeldoornse Handelsreizigers-Vereeniging ‘Door en Voor Collega’s’,
de Rotterdamsche Slagersgezellen Vereeniging ‘De Eendracht’ en
Cursisten van de Gemeentelijken Vakcursus voor werklooze Handels- en Kantoorbedienden?
Vandaag de dag kun je het je moeilijk
meer voorstellen, maar tijdens het
naoorlogse variété waren twee accordeonisten die populaire wijsjes
speelden voldoende om de aandacht
van een zaal vast te houden. Met
hun meezingers en operettenummers
vonden De Cavelli’s veel emplooi in
de hoogtijdagen van het zogeheten
schnabbelcircuit. Meestal speelden
ze op feestavonden twee keer iets
van een kwartier, ter afwisseling van
een conferencier, een goochelaar,
een kunstﬂuiter, een danspaar of een
jongleur.
De Cavelli’s stonden op avonden
met grootheden als Albert de Booy,
Lou Bandy en Daan Hooykaas, en
ze hebben in elk geval één tournee
met Willy Derby gedaan, tijdens de
oorlog.
Oorsprong
De oorsprong van De Cavelli’s ligt
vrij ver voor de oorlog. Al rond 1930
begonnen Gerard de Jong (19131992) uit Rotterdam en Wim Ninaber
(1917-2007) uit Delft samen op te
treden onder de naam De Cavelli’s.
Rond 1934 maakt Wim plaats voor
Rotterdammer Teun Ruitenberg
(1914-2003) – vaak aangesproken
met ‘Toon’ - en in die samenstelling
is het duo doorgegaan tot kort na een
tournee door Indië, in 1947. Zoals zo

veel Nederlandse artiesten reisden De
Cavelli’s door Indië om op te treden
voor Nederlandse militairen.
Er waren in die jaren sowieso veel
militairen om te vermaken. In
Frankrijk speelden De Cavelli’s na de
oorlog voor Amerikaanse soldaten.
Anderszins ontstegen de heren ook
het konijnenfokkersniveau. Op
tournee stonden ze in diverse grote
theaters in Europa.
In verschillende samenstelling hebben
De Cavelli’s onwaarschijnlijk veel
platen opgenomen. In de jaren dertig
deden ze dat in Berlijn, na de oorlog
in Hilversum. En dat onder verschillende namen: The Cavelli’s, The Two
Cavelli’s, 2 Cavelli’s en, speciaal voor
de Noorse markt, The Norway Boys
en The Two Sailors.
Crescendo
Vóór De Cavelli’s had Teun Ruitenberg al veel op de planken gestaan.
Hij kreeg accordeonles bij Jan Hoornweg en de Rotterdamse vereniging
Crescendo, en trad als jongen van
vijftien al op. Begin jaren dertig sloot
hij zich aan bij het accordeontrio The
Hollandia Three, met Jack Timm
en Jan van der Lugt, dat duidelijk
geïnspireerd was op The Willards.
Daarmee begon zijn professionele
carrière in de muziek.
Die carrière eindigde min of meer

- De Cavelli’s in 1946 in de AVROstudio. Links Teun Ruitenberg,
rechts Gerard de Jong -

solo. Na het verlaten van De Cavelli’s
begon Teun Ruitenberg met een
solo-act. En met succes. Onder de
naam Antoine Faveur - ontleend aan
het bekende theaterbureau Faveur ging hij optreden met een accordeon
dat een soort enorm elektrisch orgel
aanstuurde.
‘Antoine Faveur’ bracht het tot
theaters in Wenen en Parijs. Op de artiestenkaart van destijds ziet het orgel
er indrukwekkend uit. Het schijnt een
heel gezeul te zijn geweest.
De naam Antoine Faveur zie ik voor
het eerst in 1948. Vanaf 1950 lijkt
Teun als artiestennaam te hebben
gevoerd: Mr. Antoine.
Halverwege de jaren vijftig was het
zo’n beetje voorbij wat het optreden
betreft. Teun werd toneelmeester van

zaal De Flevo aan de Mariniersweg
en volgens zijn dochter heeft hij vanaf
dat moment zijn instrument niet meer
aangeraakt. Zijn laatste werk was als
conciërge bij de technische school aan
het Erasmuspad. In 1979 ging ie met
pensioen.
Razzia
Gerard de Jong en Teun Ruitenberg
horen tot de 50.000 mannen die in
1944 in Rotterdam werden opgepakt
bij de grote razzia. Ze waren voorbestemd te werk gesteld te worden
door de Duitsers. Maar dankzij hun
bekendheid als muzikant hebben ze
kunnen ontsnappen. Ze werden afgevoerd naar Utrecht en in theater Tivoli
aldaar werden ze herkend door een
van de medewerkers die een list voor

hen had: één voor één naar het toilet
en dan door een bovenluik kruipen.
Toen de kust veilig was zijn ze naar
Rotterdam teruggekeerd.
In Rotterdam hebben Gerard en Teun
lang vlak bij elkaar gewoond, aan de
Prins Bernhardkade, met uitzicht op
de Bergse Voorplas. Na het vertrek
van Teun uit De Cavelli’s is Gerard
verder gegaan met accordeoniste Gree
Nahuysen. Het ‘grote werk’ was dan
wel afgelopen, in deze laatste samenstelling hebben De Cavelli’s toch
verscheidene malen opgetreden in het
fameuze Kro radioprogramma ‘Negen
heit de klok’. Ze maakten in 1948
nog een tournee door Indië en traden
samen veel op in Duitsland. En los
van elkaar hadden Gerard en Gree vrij
veel werk bij Wienerwald-restaurants,
zowel in Duitsland als in Nederland.
Pas begin jaren zeventig viel deﬁnitief
het doek voor De Cavelli’s. Het amusement was dusdanig veranderd dat
er onvoldoende animo meer was voor
een accordeonnummer.
Gree Nahuysen overleed in 1973. En
Gerard, wiens eerste vrouw in 1945
was omgekomen bij de beschieting
door een geallieerd vliegtuig, en die in
1961 van zijn tweede vrouw scheidde,
is nog jaren gelukkig geweest met zijn
derde echtgenote, Jeanne Schaap, een
vriendin van Gree.

Beste lezers van De Oud-Rotterdammer
Hierboven staat de eerste aflevering van wat hopelijk een langlopende serie wordt. Een serie over Rotterdams amusement. Met aandacht voor Rotterdamse artiesten, bijvoorbeeld uit de tijd van het variété, Rotterdamse liedjes en
Rotterdamse uitgaansgelegenheden.
In De Oud-Rotterdammer vindt u
voortaan elke twee weken een verhaal,
waar lezers hopelijk op reageren. Want
er kunnen fouten in staan, er kunnen
gaten in de informatie zitten. Misschien hebben ze bijzondere herinneringen aan de artiesten. Ik ben van plan
lezers geregeld te vragen mij te helpen.
En dat begint vandaag al.
Nicky Noble
Het verhaal over De Cavelli’s zal,
denk ik, tot in detail kloppen. Ik kreeg
veel informatie van de dochter van
Teun Ruitenberg, die nog altijd aan de
Prins Bernardkade woont. Fantastische
plek trouwens.
Per mail heb ik contact gehad met Jan
de Jong, zoon van Gerard. Jan woont

tegenwoordig in Brazilië, maar leest
ook daar De Oud-Rotterdammer. Het
toeval gaat nog verder: de moeder van
Fred Wallast, uitgever van deze krant,
is een zus van Gerard; Jopie de Jong.
Ook met haar heb ik gesproken. Toch
zijn er twee vragen waar ik nog mee
zit.
Jopie dacht dat Gerard in diens begintijd ook heeft gespeeld met ene Niek
Oosthoek. Dat zal Nico Oosthoek zijn,
die ook nog bij accordeongezelschap
The Willards speelde, en later een act
als Nicky Noble is begonnen. Ik heb
wel wat foto’s van Nicky Noble, en
weet dat hij naar Amsterdam is verhuisd, maar verder ontbreekt elk spoor.
Kan iemand mij meer vertellen over
hem? Stond Nico Oosthoek mede aan

de basis van De Cavelli’s, of zit het
anders? Waar is hij gebleven?
Dufourny
Mijn tweede vraag gaat over een lp
van ‘Het Cavelli Duo’ op het goedkope
Carmen-label uit vermoedelijk 1976.
Je zou denken dat het hier om een
plaat van De Cavelli’s gaat, maar
dat is niet zo. Vermoedelijk hebben
studiomuzikanten deze lp volgepingeld
en heeft de producer of platenbaas
er een fantasienaam opgeplakt en
daarmee bewust of onbewust leentjebuur gespeeld bij De Cavelli’s. Mijn
gevoel zegt me dat het allemaal uit de
koker komt van de man die zichzelf
als arrangeur op de plaat heeft laten
vermelden onder de naam J. Dufourny.

Vast een pseudoniem. Wie weet meer?
Met antwoorden op deze vragen kunt
u mij bellen of mailen. De gegevens
staan hieronder. En ik ben natuurlijk
ook blij met lezers die mij kunnen helpen aan (Rotterdamse) grammofoonplaten, privé-opnames, artiestenfoto’s,
programmaboekjes of bladmuziek.
Laten we samen de geschiedenis van
het Rotterdams amusement reconstrueren. Want de verhalen over de

grote namen
uit het
amusement
blijven ook
zonder ons
wel bewaard, maar het wat kleinere
amusement raakt anders echt helemaal
vergeten.

Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl
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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Meubeltoonkamers MODERN

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

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

Voorbeeld uit onze grote collectie meubelen.

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.

Hoge kwaliteit in stof of rundleder! Leverbaar als 3 - 2,5 - 2 zits en
als lage en hoge fauteuil. Allen met in diepte verstelbare zittingen.
Prijs 2,5 - 2 zits vanaf €

1895,-

Parkeren voor de deur

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

Tel. 010 4268815

J. HENGSTZ Tandprothetische Praktijk
• Kunstgebitten • Reparaties • Advies
• Kunstgebitten • Vergoeding alle
op implantaten zorgverzekeraars

O.N.T.

W.C. Holierhoek
Reigerlaan 36 - 3136 JK

Te l e f o o n

VLAARDINGEN
010 - 475 22 78

Openingstijden: 09.00 - 16.30 uur maandag t/m vrijdag

w w w. k u n s t g e b i t t e n . t v

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

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

1988

-

2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

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

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

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

€ 9,95 p.p.

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

Tel. 0180 - 418 414

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

TMG

TAPIJT, MEUBEL, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

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

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!

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

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

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

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

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

De koffie staat altijd klaar

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

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

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

OPEN
HUIS
bij het nieuwe Laurens
Kom naar ons Open Huis op 27 en 28 januari!
Zorg Compas en Laurens zijn per 1 januari 2010 gefuseerd! Wij willen u graag
het nieuwe Laurens presenteren. Kom 27 en 28 januari naar ons Open Huis
op 18 locaties in Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland. Op de volgende
pagina leest u alles over het programma voor ons Open Huis.

‘IK HEB EEN ZORGHART
EN VOEL ME HIER THUIS’
SJAAN ROOS (54) EN TONNIE BROEKMANS (46) WERKEN SINDS BEGIN JAREN TACHTIG IN DE ZORG. DE
FUSIE VAN LAURENS EN ZORG COMPAS, SINDS 1 JANUARI DIT JAAR, MAAKT ZE DIRECTE COLLEGA’S.
SJAAN IS TEAMCOÖRDINATOR IN WOONZORGCENTRUM DEN HOOGENBAN (VOORHEEN ZORG COMPAS)
EN TONNIE IS EERST-VERANTWOORDELIJKE VERZORGENDE OP LOCATIE OVERSCHIE (LAURENS). ZE
BEVRAGEN ELKAAR OVER HUN WERK, DE FUSIE EN DE TOEKOMST.

Tonnie: ‘Wat vind je leuk aan je werk?’
Sjaan: ‘Ik ben begaan met mensen en ik krijg zoveel
terug van het werken met ouderen. Ze reageren zo
liefdevol en zijn al tevreden als ik kleine dingen voor
ze doe. Ik voel me heel nuttig.’
Tonnie: ‘Mee eens. Als je langer in de zorg werkt, zie
je dat vanzelfsprekend als je rol. En je leert natuurlijk
steeds meer. Ik volg nu de opleiding wondexpertise
in het Erasmus Medisch Centrum.’
Sjaan: ‘Mijn werk bestaat voor zestig procent uit inzicht. Ik zie in een oogopslag als er iets is met een
bewoner. Door een gesprek te beginnen kom je er
dan vanzelf achter wat er scheelt.’
Tonnie: ‘Hoe vind jij het eigenlijk dat de naam Zorg
Compas is verdwenen en is veranderd in Laurens?’
Sjaan: ‘Ik vind het logisch dat de meest bekende
naam blijft bestaan. Ik heb al eerder een fusie meegemaakt en ik vind dat je je horizon moet blijven verbreden. Je kan niet nu al zeggen dat het toch niets
wordt. Natuurlijk zullen er ook zaken minder gaan.
Maar dan doe je daar toch wat aan? Uiteindelijk
moeten de klanten tevreden zijn. Dan hebben wij
werk en brood op de plank.’

Tonnie: ‘Ik sta ook positief tegenover de fusie.
Laurens en Zorg Compas passen ook goed bij elkaar. Wij hebben veel kleinschalige woonvormen en
jullie werken met kleine teams. Daardoor weet je
wat er speelt en krijg je een vertrouwensband met
de klanten. Mensen vertellen dan ook veel meer.’
Sjaan: ‘Zeker. Al hou je natuurlijk een bepaalde afstand, er is toch een band en dat vind ik prettig.
Als ik beneden werk, weet ik toch wat er op de
andere verdiepingen speelt. Dat komt door het
kleinschalige werken.’
Tonnie: ‘Blijf jij tot je vijfenzestigste jaar in de zorg
werken?’
Sjaan: ‘Als ik gezond blijf wel, al heb ik al een versleten knie. Maar ik word wel al 55 jaar. Misschien
moet ik in de toekomst wat zwaarder werk overdragen, of een dag minder werken. Zodra ik het
niet meer naar mijn zin heb, ben ik weg. Maar ik het
heb het nu reuze naar mijn zin. Ik voel me hier thuis.’
Tonnie: ‘Ik ga er ook vanuit dat ik in de zorg mijn
pensioen haal. Al heb ik eigenlijk altijd een winkeltje met snuisterijen willen hebben. Maar ik heb een
echt zorghart.’

Trots op het
nieuwe Laurens

Om direct met deur in huis te vallen: tot u spreekt
een trots man. Ik ben trots op de kwaliteit die
Laurens haar klanten biedt en trots op de medewerkers die daar voor zorgen. Dat gevoel is sinds
1 januari van dit jaar nog sterker geworden. Zorg
Compas en Laurens zijn namelijk gefuseerd en
daarom kunnen we onze klanten nóg beter bedienen.
Met 30 locaties zijn we in Rotterdam en omstreken heel dichtbij de mensen die onze diensten
nodig hebben. Of het nou gaat om kortstondige
hulp of om het verzorgen van mensen in de laatste fase van hun leven. Wij hebben de kwaliteit
in huis om de juiste zorg te bieden. We helpen
de klant na een ziekenhuisverblijf voor een gebroken heup of een beroerte zijn leven weer op
te pakken. Dat kunnen we omdat we vakbekwame medewerkers hebben en waar nodig we
onze mensen speciaal laten trainen door het
Erasmus Medisch Centrum. En we luisteren
goed naar het levensverhaal van mensen die
thuis of in een van onze verzorgings- of verpleeghuizen hulp krijgen. Want het is van belang te
weten wat er bij hen speelt. Door onze klanten
goed te kennen, maken we veel meer onderdeel uit van hun leven. In beide zorgsituaties is
de essentie van Laurens: duurzame zorg in de
buurt. Dankzij de fusie gaat dit veel beter, want
we werken nu in de haarvaten van groot Rotterdam. Met ruim 5000 medewerkers is Laurens
de grootste aanbieder van wonen, diensten en
zorg. Onze medewerkers staan dag in, dag uit
klaar voor de klant. En dat doen we door kleinschalig te werken: in kleine woonvormen en met
kleine teams voor persoonlijke en goede zorg.
Ontmoet Laurens tijdens ons open huis in 18 locaties. Wij beloven u mooie dagen.
Ids Thepass,
voorzitter Raad van Bestuur Laurens

PROGRAMMA OPEN HUIS LAURENS
27 JANUARI 2010 12.00 -16.00

28 JANUARI 2010 12.00 -16.00

1

OP 27 JANUARI VAN 12.00 TOT 16.00 UUR ZIJN
ONDERSTAANDE LOCATIES GEOPEND:

Loop binnen bij het nieuwe Laurens. Maak kennis met onze
zorg en de overige dienstverlening. De toegang is GRATIS!

OP 28 JANUARI VAN 12.00 TOT 16.00 UUR ZIJN
ONDERSTAANDE LOCATIES GEOPEND:

3

1. Laurens De Tuinen
Oranjetuin 124-126, Bleiswijk
Bezoek de woningen voor kleinschalig wonen voor ouderen
en doe mee met de activiteiten op het dorpsplein in de
Leeuwerik. Topkoks laten u zien hoe u heerlijke maaltijden
voor 1 of 2 personen maakt.

10. Laurens Simeon en Anna
Strevelsweg 350, Feijenoord
Bezoek de woningen voor kleinschalig wonen voor ouderen
in deze locatie waar vele culturen samen komen. Geniet van
de muziek en hapjes uit alle windstreken.

2

11. Laurens Maasveld
Maashaven Oostzijde 151, Feijenoord
Ontdek hoe ouderen met diverse culturele achtergronden
elkaar ontmoeten en samen wonen. Maak kennis met de
vele activiteiten voor ouderen uit de buurt en proef de
verschillende lekkernijen uit diverse culturen.

2. Laurens Hergerborch
Raadhuislaan 7, Berkel en Rodenrijs
Speel mee in de Grootse Spelcirkel met activiteiten van
14.00 - 16.00 uur. Topkoks laten u zien hoe u heerlijke en
goedkope maaltijden voor 1 of 2 personen maakt.
3. Laurens De Oudelandse Hof
Oudelandselaan 226, Berkel en Rodenrijs
Bezoek de woningen voor kleinschalig wonen voor ouderen
en doe mee met de activiteiten in de theaterzaal. Topkok Ad
Janssen laat u tijdens een workshop zien hoe u goedkoop en
ook heel lekker kunt koken.

14

17

12. Laurens Antonius IJsselmonde
Groene Tuin 1, IJsselmonde
Alles zien en horen over de mogelijkheden voor revalidatie
en kortdurende zorg, zowel op de locatie als bij de klant
thuis. Maak kennis met de vele activiteiten voor senioren uit
de buurt!

16

15

4. Laurens Delfshaven
Mathenesserlaan 500, Rotterdam
Welkom op de gezondheidsmarkt. Test uw fitheid, bloedsuikerspiegel en cholesterol. Bekijk de multiculturele dansdemonstratie en de film over verpleeghuis Delfshaven!

13. Laurens Den Hoogenban
Burg. de Josselin de Jonglaan 35, Overschie
Bezoek de Elfstedentocht van Overschie Rotterdam! Kluun
door de locatie, langs de chocolademelk, stamppot en
muziek. Bezoek tevens een huiskamer en het team van
Zorg aan Huis.

18
13

5. Laurens Blijdorp
en woongebouw Emmahuis
Schimmelpenninckstraat 31, Rotterdam
Kijk hoe ouderen zelfstandig blijven wonen met Laurens in
de buurt. Bezoek de diverse activiteiten en neem deel aan
een rondleiding in Blijdorp en Emmahuis.

5

14. Laurens Liduina
Burg. de Villeneuvesingel 1, Hillegersberg
Welkom op de gezondheidsmarkt. Test uw fitheid, bloedsuikerspiegel, gehoor, zicht en cholesterol. Bezoek de diverse activiteiten en geniet van de wijn- en kaasproeverij.
15. Laurens Borgsate
Meidoornsingel 181, Schiebroek
Bezoek de woningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Doe mee met een levend ganzenbord met onderweg
heerlijke hapjes, activiteiten en een film.
16. Laurens De Hofstee en De Naber
President Rooseveltweg 22 + 102/186,
Prins Alexander
Alles zien en horen over het dagelijkse leven van dementerende ouderen. Een korte uitleg over werken op computers.
Bezoek de diverse activiteiten, de kinder- en dierenopvang!
17. Laurens De Schutse
Cordell Hullplaats 22, Prins Alexander
Alles horen over het zorgcentrum van 2015. Bezoek de
Club Vitaal voor een korte bewegingstest, een uitleg over
Nordic walking of een heerlijke massage. Geniet van het
preuvenement van hapjes en drankjes.
18. Ontmoetingscentrum Prinsenhof
Bramantestraat 30, Prins Alexander
Maak kennis met de winnaar van de Best Practice Award
2009 voor ontmoetingen in de buurt! Ouderen uit de buurt
en verstandelijk gehandicapten leiden u rond en samen
onderneemt u diverse activiteiten.

Kubuswoningen
De Doelen

4

6. Laurens Antonius Binnenweg
Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam
Maak kennis met de revalidatie polikliniek van Laurens. Ontvang een vakkundig beweegadvies en bezoek de proeverij in
het nieuwe restaurant ‘Binnen’.

LEGENDA

6

ROUTE GRATIS PENDELBUS
TUSSEN DE LOCATIES
OP 27 JANUARI

Erasmusbrug
Euromast

Luxor

ROUTE GRATIS PENDELBUS
TUSSEN DE LOCATIES
OP 28 JANUARI

Brienenoordbrug

11

7. Laurens De Elf Ranken
Middeldijkerplein 28, Barendrecht
Bezoek de woningen voor kleinschalig wonen voor ouderen.
Hoor en zie alles over tijdelijk verblijf in de locatie. Eet mee
en help de bewoners aan een heerlijke maaltijd met een zelf
geschreven recept.

8

Stadion de Kuip

10

12

Ahoy

8. Laurens Dorpsveld
Eksterstraat 101, Charlois
Ontdek hoe ouderen uit alle windstreken elkaar ontmoeten
en samen wonen: maak kennis met de dagverzorging voor
Marokkaanse vrouwen met hapjes, thee en muziek. Blijf
fit door te spelen met de Silverfit en meet uw bloeddruk. ’s
Avonds is er een mogelijkheid om een maaltijd te gebruiken
tegen een gereduceerd tarief.

9

9. Laurens Joachim en Anna
Slinge 70, Charlois
Bezoek de woningen in het kleinschalig opgezet woonzorgcentrum. Geniet van alle culinaire verrassingen: versier een
taart en neem hem mee en proef de erwtensoep en stamppotten (gereduceerd tarief).

OPEN HUIS
ontmoeten, eten & drinken
27 + 28 januari 2010

7
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‘ik leef hier riant’
Meneer van Wilderen (91) is dé aMbassadeur van het rotterdaMse verzorgingshuis
laurens de schutse. geïnteresseerde nieuWe beWoners en hun faMilie die een kijkje
koMen neMen, krijgen Meestal zijn kaMer
te zien. die ziet er niet alleen piekfijn uit, de
gasten krijgen ook een persoonlijke rondleiding van de ‘aMbassadeur’.

“Natuurlijk is een één kamerappartement niet groot,
maar wat heb je nou allemaal nodig?”, zegt Van
Wilderen. “Kijk hier is de badkamer. Er zit een verwarming in die je met een koordje aan kan zetten.
Alles zit er op en aan.” De grand tour vervolgt langs
alle gemakken in de keuken, de ruime inbouwkast
(‘met eigen gemaakte verlichting’), de kledingkast en
de extra koelkast in de kamer waar hij uit zijn stoel
met twee stappen bij kan.
“Mensen zeggen dan: ‘u heeft geen gordijnen’. Waarom zou ik? Mijn overburen zitten honderden meters
hier vandaan. Of dat er geen vloerbedekking maar
zeil ligt. Dat is tenminste stroef en voorkomt dat je
valt. Mensen zijn zo conservatief. Ik leef hier riant.”
positieve instelling
Vol trots wijst Van Wilderen, die vroeger de inkoop
van een zaak in meubelbekleding deed, op de vensterbank met planten. Hij strooit met Latijnse namen
om ze te duiden. “Planten zijn mijn grote hobby. Vroeger had ik ook een aquarium van een meter en een
grote volière. Toen woonden mijn vrouw en ik nog
in een herenhuis. Ik kon daar in de woonkamer de
vogels niet horen, maar mijn vrouw loste dat op met
een babyfoon. De volière kon natuurlijk niet mee naar
De Schutse. Je moet de kamer ook niet volproppen.
Bij buren zie ik kasten vol met boeken of zilverwerk.
Dan wordt de kamer vanzelf te klein. Maar ze kunnen er geen afstand van doen.”
eenzaam
Ondanks zijn riante leven heeft Van Wilderen het

soms wel moeilijk met de eenzaamheid. Zijn vrouw
is twee jaar geleden overleden. Daarmee verloor hij
zijn ‘maatje’ met wie hij zestig jaar alles heeft gedeeld. “We voelden elkaar perfect aan en hadden
een voortreffelijk huwelijk. Ik maak zelf veel schoon
want dan heeft de interieurverzorgster, die elke
twee weken komt, tenminste tijd om een praatje
te maken. En als ik in een melancholieke bui ben
dan maak ik het hier gewoon gezellig.” Hij onderstreept zijn woorden door de groene krans en kaarsenstandaards met kunstlichtjes aan te doen. De
gezamenlijke gezelligheid waar De Schutse met activiteiten als de biljartclub, lessen Nordic-walking en
filmochtenden voor zorgt, is meestal niet aan hem
besteed. “Ik hou niet zo van spelletjes.”

wie is LaureNs?
Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. We bieden zorg en
dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase.
aLLes iN huis vOOr meNseN met eeN zOrgbehOeFte
Onze ondersteuning varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot het aanbieden van permanente of tijdelijke woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal mogelijk. U kiest eenvoudigweg voor de zorg en hulp waar u behoefte aan hebt.
zeLFstaNdig OF verzOrgd wONeN
Voor zelfstandig wonen kunt u terecht bij Laurens Wonen, eventueel met Zorg aan Huis van Laurens. En als dat
niet meer gaat, zijn de huiselijke wooncentra en woongroepen van Laurens een prettig alternatief. Wij zorgen er
graag voor dat iedereen zich bij ons thuis voelt.
sOCiaaL eN aCtieF
Laurens speelt een actieve rol in het bevorderen van sociale contacten en deelname aan (maatschappelijke)
activiteiten. Zo hebben wij ontmoetingspleinen en organiseren wij een breed scala aan recreatieve en educatieve activiteiten onder de naam Laurens Actief. Ook zeer bekend zijn inmiddels de uitjes en vakanties van ons
UITbureau voor Ouderen. Wij organiseren zelfs complete vakanties met zorg. Met andere woorden: wij zorgen
niet alleen voor het nodige, maar ook voor de léuke dingen van het leven.
Wilt u ons Wat vragen over onze zorg- en dienstverlening?
We helpen u graag verder! u kunt ons gratis bellen via: 0800 588 66 78 of kijk op WWW.laurens.nl.

kopje koffie
Van Wilderen is een tevreden mens, maar denk
nu niet dat hij nergens kritiek op heeft. “In Den
Haag hebben ze besloten dat ik geen kopje koffie geserveerd mag krijgen. Dat past niet bij mijn
zorgprofiel. Dat is de grootste onzin en ik heb er
grote ruzie over gehad. Maar goed, ik zet het nu
zelf.”
Als vanzelfsprekend somt hij vervolgens het volgende voordeel van zijn appartement op. “Vroeger moest ik een koude trap af naar het toilet.
Nu ben ik er met een paar stappen. Alles wat ik
nodig heb, is binnen handbereik. Ik heb het gewoon goed hier.”

COLOFON
bladmanagement
Caroline Wuite,
Laurens Concernafdeling Marketing &
Communicatie
productie
Team van Maanen Live Communicatie
traFFiC Debbie Middendorp
FOtOgraFie Rogier Bos
iNterviews Kees Wessels
vOrmgeviNg / Opmaak rodes d|m|a bv
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Vrienden Voordeelpagina
JA,

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

Naam + voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische
Giro/bankreknr:
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.
T.n.v.
(Het bedrag wordt in december afgeschreven)
Telefoon:
Email:
Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
ontvangen

10%
korting

over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

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

www.huis-ontruiming.nl
D. van Vianen VOF

- Inhoud: 7kg
- 1300 toeren centrifuge
- Unieke vlekkenfunctie
- Softcare trommel
g dan A-klasse
- 20 % zuiniger
Normaal € 1499,Als vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgt u

€ 504,- korting ,
U betaalt

€ 995,-

Evt. in combinatie met bijpassende droger T-8803
Normaal: € 1095,- Nu € 849,-

NU BIJ VISSCHER NISSAN:
VEEL RIJPLEZIER VOOR WEINIG GELD
Profiteer van maximaal € 1.000,- slooppremie voordeel!

●

●

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.

●

€ 6.999*

Als vrienden van De Oud-Rotterdammer

500,- korting

010-414 86 43

v adaer
daen
e lt aeal na
. h. oht o
wwwww
w

l
l rt.n
na
t .a
v

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Gezellig familiehotel**
familiehotel** gelegen
gelegen aan
aan
de rand van
van het
het Nationaal
NationaalPark
Parkhet
het
Drents-Friese Wold,
Wold,
50 comfortabele
comfortabele kamers,
kamers,lift
lift
aanwezig,
sfeervolle zalen
zalenbieden
biedenuu
aanwezig, sfeervolle
een riant onderkomen.
onderkomen.

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

1970
1970 -- 2010
2010
jubileum met veel
speciale
speciale aanbiedingen
aanbiedingen

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

groepsreizen
groepsreizen en
en
individuele vakantie
vakantie
op maat

www.hotelaandevaart.nl

O

5-daagse
5-daagse midweek
midweek
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.
p.p.
Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
2010
11 dagen uit en thuis
8-daagse
8-daagse vakantieweek
vakantieweek
“Compleet verzorgd”
in 2010
vanaf € 575,- p.p.
p.p.

I N G
R T

¤50,-

info@hotelaandevaart.nl
info@hotelaandevaart.nl

T II E R
R EIS

K

www.hotelaandevaart.nl

Kortingsbon en voor-

Alléén voor
waarden op aanvraag
de
Vrienden
verkrijgbaar
A
8V
DAAGS E
van
De Oud Rotterdammer:
Voor
informatie
of
reservering
Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89,
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32
8426 AV Appelscha,
op de 8-daagse vakantieweek
Met
voor uw bezoek
in 2009
Tel. 0516-43
32dank
32
OP

JUBILEUMKORTING
Hotel

D

E

www.uwnissandealer.nl

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

Beleef
Beleef ook
ookin
in2010
2010 de
desfeer
sfeervan
van
gastvrijheid
gastvrijheiden
encomfort
comfort

aratrt
a
V
V
e
e
d
d
n
n
Aaa
A
ll
te
Hoote
H

kijk op onze site
site

Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010 - 456 33 33

●

06-1812 4248

vraag naar de vele
mogelijkheden

Visscher Rotterdam

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

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

ijss!!
prrij
ie p
die
or d
en d at vo

* inclusief maximale slooppremie

●

Voor info:

NISSAN PIXO
VANAF

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat
Tevens doen wij verhuizingen van groot
naar klein en evt. in/uitpakservice

Aan de Vaart

AN

Miele wasautomaat W5737,

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

K

Aanbieding:

●

50,- korting
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”

GORDIJNATELIER

IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

STOELENMATTERIJ

FET

UF
LUNCHB

MEUBELSPUITERIJ

L IN, m"elk
"AL
ffie, thee

ANTIEKRESTAURATIE

incl. ko
ensappen
en vrucht
0 p.p.
.0
0
€1

LEDERBEWERKING

vrijdag
ndag t/m uur
elke maa
0
0 tot 14.0
van 12.0

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

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

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

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

Hotels the way you like them

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
ibis Rotterdam/Vlaardingen
Westlandseweg 270
3131 HX Vlaardingen
Tel. 010 460 20 50

ibishotel.com

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Restaurant “Johannahoeve”

25% korting

op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de
à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)
Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 januari 2010, “één bon per gezelschap”
Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu
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-- Er op uit! Kalender -ri

Documentaire: Slag om Ardennen

ri

Klassiek ballet Het Zwanenmeer

Janua

17

OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

Janua

Sprookjesachtige decors, oogverblindende kostuums en
prachtige muziek en dans.
Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 5, Vlaardingen Voor kaarten 010-4340500 of www.stadsgehoorzaal.nl

21

Het is de bedoeling dat er regelmatig , dat wil zeggen één keer in de maand op de 3e zondag, een
shantycafé wordt gehouden. De opzet is om de liefhebbers van de zeemansliederen van weleer een
ontmoetingsplek in de regio te bieden los van een lidmaatschap van een shantykoor. Graag wil de
Stichting Shantyfestival Rotterdam zien dat mensen spontaan hun muziekinstrument mee brengen
ri
waardoor er spontaan gemusiceerd gaat worden. De aanwezigen worden dan ook verzocht naar harJanua
telust met de hen bekende shanty’s mee te zingen. Wij als initiatiefnemers zullen de middag openen
en afsluiten en er verder wel op toezien dat de middag voldoet aan de doelstelling namelijk het verder
promoten van het beoefenen van shanty’s. We zien wel hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Park ZestienDEN HAAG Wij hopen dat het shantycafé
BERKEL EN ten
RODENRIJS
GOUDA
CAPELLE
A/D
IJSSELinmiddels
DEN HAAG/GOUDA
OUD VERLAAT
tijde van het shantyfestival (3,4
en 5 september
2010)
EF
hoven
DR E
SCHIE
ri
EZEMO
B
een traditie is geworden. Het jaarlijkse shantyfestival
WEG wordt weer gehouden in het Maritiem Kwartier
Janua
GORDEL
15 CROOSWIJK
en dat
is rond de Oudehaven, Wijnhaven en Leuvehaven.
BT SKralingse
Bos een sfeerAanmelden
is niet nodig. U bent van harte welkom in een toepasselijke ambiance
die voor
13 OVERSCHIE
14 CENTRUM
Kralingse
volleRotterdam
bijeenkomst garant staat. Overigens stellen
wij het wel op
Plas
ALW.
Prinsenpark
NA
Bergweg
KA
prijs als
u suggesties heeft.
PRINSENLAND
Rotterdam
KLEINPOLDERPLEIN
.
ri G
Tot 17 januari Hofplein
2010 aan boord ban het lichtschip
in de WijnhaRS W
Park RozenNSE POLDER
S T A D H O UD E
Janua DUTIL HWE
26 KRALINGEN
burg
Rotterdam
ven in Rotterdam.
KR ALIN
UES
Centraal
GSEWE
G
Blijdorp
Namens de initiatiefnemers
A
KLEINPOLDER
Voorschoterlaan
C.P. Klunne,
PR & Sponsering,
WEEN
Capelsebrug
KEL SD IJ
EU
B
HORVATH W .
Stichting Shantyfestival Rotterdam
Zoom
Blaak
Postbus 4455,
ri
Janua
3006 AL Rotterdam
25 CENTRUM
Tel. 010-4825240
Marconiplein
Leuvehaven
E-mail: pr@shantyfestivalrotterdam.nl
RIVIUM
Leonidas
Coolhaven
Website: www.shantyfestivalrotterdam.nl
ZUID
IJSSELDIJK
T OEP
Website restaurant TINTO: www.restauranttinto.nl
A
D
Toepad
Vermeld
uw
Wilhelminaplein
D
Tel. Restaurant TINTO:
010-8404730
S CH A A R

50’s Rock ‘n roll/Rockabilly avond

met Dee Ann and the Nigtcaptains en uit de USA Rockabilly rootsband
Phill Friendly.
Grand Hotel Central, Kruiskade 12. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 10,00.
Info: www.the-flaming-star.nl
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Landzicht
Binnen het concept van ‘Het
Nieuwe Kopen’ kunt u
k
een keuze maken uit drie aantrekkelijke regelingen.

EG

Doel van de avond is om u uitleg van21‘Het
Nieuwe Kopen’ te geven.
OUDDe Greup
Tevens krijgt u de mogelijkheid
vragen te latenBLAbeantwoorden
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Schildman
Prijzen vanafON€IUS-229.500,v.o.n.
Per direct beschikbaar!
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Wde complete muziek en wordtXgekostuoperetteuitvoering bevat
meerd opgevoerd met behulp van een verteller.

24

ROTTERDAM

NIEUWERKERK A/D IJSSEL

IJSS

U

S-

T

ALEXAN

S

PR .

R

OUD VERLAAT

R.O.O.G. speelt ‘MaskeEG in Blau’
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Op zondagmiddag 17 januari 2010 van 15.00 uur tot 18.00 uur zal er voor het
eerst een shantycafé worden gehouden aan boord van het lichtschip gelegen
aan de Wijnhaven t/o nr. 101 te Rotterdam. In dit fraaie lichtschip dat onlangs is
geopend huisvest het restaurant TINTO met een Spaans Portugese keuken.

E

shantycafé

Devel woningen op
beschikbare
www.hetnieuwekopen.nl

LINDTSEDIJK

22 ZWIJNDRECHT

GROOTE

DE GEER
Swinhaven

General George.
Marshall

LINDT
Devel-

TSE

DIJK

R
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende
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)

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

895
EURO

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

Deze
advertentie is

100
EURO
waard!

Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*
*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

010 - 420 88 84

UITVAARTVERZORGING

495
EURO

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

vanaf

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils
Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl

Gratis
voor de deur
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- De hulpsecretarie van
Hoogvliet kort na de opening in
de jaren vijftig, later aangepast tot
secretarie voor de deelgemeente.
Op de achtergrond de heftorens van de
Botlekbrug over de Oude Maas. Foto Jan
Roovers/uitgeverij Arnoud Voet -

De smeekbede
van een
oude slavin
Deel twee van de jaarlijkse boekenreeks
Sailing Letters Journaal is er: met de intrigerende titel ‘De smeekbede van een oude
slavin en andere verhalen uit de West’.
Een boek met brieven van Nederlanders
- ook Rotterdammers - uit de 17e en 18e
eeuw, die vanuit het Caribisch gebied
en Suriname hun familieleden van alles
vertelden.
De brieven hebben de geadresseerden nooit bereikt, doordat nogal wat
Nederlandse schepen die ze meenamen
op zee tijdens de vele oorlogen met de
Engelsen werden prijsgemaakt. De Engelsen gooiden de brieven niet weg, maar
bewaarden ze. De brieven kwamen - na
heel lang opgeslagen te hebben gelegen in
donkere kelders van de Tower in Londen
- uiteindelijk in The National Archives
terecht. Daar werden de ongeopende
brieven en documenten in 1980 door een
Nederlandse onderzoeker ontdekt. Het
was een unieke, zeer belangrijke vondst
(het gaat om meer dan 38.000 zakelijke en
persoonlijke brieven), die veel vertelt over
wat er destijds speelde en de ver van huis
zijnde vaderlanders zoal bezighield. Veel
brieven gaan over de hitte, de heimwee,
het gemis van geliefden, het eten en
bijvoorbeeld ook over de slavernij. Zo
schreef zeekapitein Claver in 1796, nadat
hij vanuit Angola met zijn (met 352 slaven
gevulde) schip bij Paramaribo was aangekomen: ‘De slaaven zeer verbleijt dat zij
de groene bos zaagen, vermaakten haar
met dansen en springen’. Pieter van Driest
schreef een jaar eerder vanuit Suriname
dat hij daar wel een goed leven had, maar:
‘Ik ben doch liever in Amsterdam bij mijn
eigen vrienden, als in dit zwarte land’.
Een vrij gekomen, oude slavin berichtte
haar ‘meester’ in Nederland tot tranens toe
geroerd over haar zoon Dauphijn, die nog
wel slaaf is: ‘De traanen biggelen langs
mijn wangen bij het herdenken van dat
onregtvaardigheid’. De ‘meester’ heeft
jammer genoeg nooit over haar ellende
kunnen lezen! En zo zijn er in dit interessante boek nog veel meer van dit soort
brieven uit het diepe verleden. Het is een
fascinerend beeld van een tijd die vooral
hard was.‘De smeekbede van een oude
slavin en andere verhalen uit de West’ is
een uitgave van Walburg Pers. Het gebonden en geïllustreerde boek telt 144 pagina.
Het kost 19,95 euro.
Bram Oosterwijk

Elke winkelier
wilde reclame op de piratenbuis
Nadat ik begin jaren zeventig in Hoogvliet was gaan wonen, ben ik me direct gaan
verdiepen in de sociale en maatschappelijke beleving van de Rotterdams satellietwijk. Zodoende leerde ik bewoners, politiek en organisaties redelijk kennen. Ook
maakte ik 10 januari 1973 de officiële installatie mee van de gekozen deelgemeenteraad in recreatiegebouw Oude Wal verricht door Henk van der Pols, de nu 86-jarige
ex-wethouder van Rotterdam. PvdA’er Cees Duinkerke was de eerste voorzitter van
Hoogvliet.
De commissievergaderingen in
de secretarie aan de MiddenbaanNoord 41 en de raadsvergaderingen aan de Oude Wal volgde ik op
de voet voor Het Vrije Volk. Tot
31 juli 1978 als correspondent en
daarna in vaste dienst van de krant.
Collegae van andere media in die
periode waren rivierpolitieagent
Leo Stroober (later deelraadslid
voor de PvdA en van 2 juli 1985
tot 16 april 1991 eerste man van
Hoogvliet) en Laurent Chavelier
(directiesecretaris Afval Verwerking Rijnmond, AVR), beiden
correspondent voor huis-aan-huisblad Het Zuiden. Verder zat aan de
perstafel de vertegenwoordiger in
verfartikelen, Hans van Dijk, (ook
voorzitter van Zeskampvereniging
Hoogvliet) voor huis-aan-huis-blad
Botlek. Op de stoel naast hem Ron
Vonk (later voorlichter van eerst
Poortugaal en daarna Hardenberg,
waar hij in december 2001 op de
leeftijd van 50 jaar overleed) en
Jan Wolters (geen familie) voor
weekblad Delta. Voorts waren voor
het Rotterdams Nieuwsblad Gonny
Koot (vaste dienst) en Diny van
der Voorn (correspondent) actief.
Ellie van Gelder (muloscholier),
Joop van der Hor (havenwerker,
daarna inspecteur van politie en

- Burgemeester André van der Louw (midden met verwarde haardos en snor) bracht in
1976 een werkbezoek aan Hoogvliet. Rechts van hem voorzitter Cees Duinkerke. Foto
collectie Rein Wolters -

secretaris van Zeskampvereniging
Hoogvliet) en Joke van der Lee van
Heijplaat waren eveneens correspondent voor Het Vrije Volk.
Met Ellie, Joke en anderen maakte
ik begin jaren tachtig piratentelevisie door in te stralen op de
ofﬁciële ontvangstantenne op het
dak van seniorencentrum Valckensteyn in Pendrecht. Onze omroep
stond bekend als Paradise TV en
had als logo een in middeleeuwse
oorlogskleding gestoken mooie
vrouw op een paard. Ellie maakte
straatinterviews en presenteerde als
omroepster de teksten die uit mijn
schrijfmachine kwamen. Joke en
ik spraken reclameteksten in. Lang
heeft het avontuur niet mogen
duren. Tegenstrever J. Otten van de

- Winkeliers van de Willem Tellplaats deden voor de grap mee aan een van de Zeskampspelen in hun koopcentrum. Vanuit een woning op de achtergrond straalde tv-piraat Europoort in
op het antennenet van Hoogvliet. Foto collectie Rein Wolters -

Radio Controle Dienst (RCD) wist
de plek van onze instraalzender
telkens op te sporen en met hulp
van politie de uitzending abrupt te
stoppen. Overigens bleven Ellie,
Joke en ik buiten schot. De opsporingsambtenaren troffen alleen een
zender aan met een gekoppelde
videorecorder en een gemonteerde
band. De technicus, die zorgde
dat de uitzending kon beginnen na
het programma van Nederland 1,
hoefde alleen maar een knop in te
drukken. Vervolgens ging hij thuis
voor de buis afwachten of de RCD
zou ingrijpen. In dat geval eindigde
op de beeldbuis een leuke speelﬁlm
in sneeuw. In Hoogvliet was ik
aangesloten op het Hoogvlietse
kabelnet. Dit eigen net was niet
gekoppeld aan de GEB-kabel van
Rotterdam, niet alleen tot grote
ergernis van mij, maar ook van het
gemeentebestuur van Rotterdam.
Pernis was wel aangesloten op de
Rotterdamse kabel. Om het verloop
van de uitzending van Paradise TV
te kunnen volgen, week ik uit naar
mijn collega Theo Verheij aan de
Pastoriedijk 262. Theo werkte niet
mee aan de uitzendingen, maar was
er wel in geïnteresseerd. Gastvrij
schonk hij diverse keren tot diep in
de nacht kofﬁe en pils.
Aan die kromme situatie kwam
een eind nadat Europoort TV zich
manifesteerde als de piraat van

Hoogvliet. Vanuit een woning
boven een winkel op de Wilhelm
Tellplaats werd ingestraald op de
ontvangstantenne van Stichting
voor Volkshuisvestiging Hoogvliet
(SvVH). Deze stond op het dak
van woongebouw De Kulk aan
de Klencke/Kinheim. Het brein
achter de schermen van deze
populaire, ooit in Hoek van Holland begonnen, radio- en tv-piraat,
was Jan Witholt, kleinzoon van
de gelijknamige koekjesman in
de Rose-Spoorstraat die ik in de
jaren vijftig hielp. Aan Europoort
TV heb ik enige tijd medewerking
verleend. Dit avontuur kwam ook
abrupt tot een eind, doordat het
bestuur van de SvVH na aﬂoop
van de uitzending van de ofﬁciële
zuilen doodleuk door iemand de
kabel op slot liet doen.
Vervolgens heb ik een tijd belangeloos meegewerkt aan Radio
Atlantis, een krachtige piraat met
ontvangst tot buiten de grenzen
van de provincie Zuid-Holland.
Als ik op de zender kwam,
werd ik aangekondigd als ‘onze
medewerker R.W. te H.’. Via de
antenne heb ik geruime tijd allerlei
Hoogvlietse activiteiten kunnen
aankondigen en promoten. Aan
Atlantis kwam een eind door
talrijke RCD-invallen. Eigenaar
Robert Rotgans, die werkte onder
de schuilnaam Paul van Delft,
verlegde zijn activiteiten van de
Rochussenstraat in Rotterdam
naar Essen in België. Daar waren
vrije radiostations, na registratie
van goedgekeurde apparatuur, wel
toegestaan.
Aan adverteerders geen gebrek in
die piratenperiode. Elke zichzelf
respecterende middenstander
wilde met een reclameboodschap
op de buis of op de radio. Het
ofﬁciële circuit was voor hen te
duur. Piraten waren betaalbaar
en het effect van een commercial op hun vrije zender met een
hoge luister- en kijkdichtheid
was groot. Veel winkeliers van de
Wilhelm Tellplaats maakten van de
mogelijkheid gebruik. Het was een
publiek geheim dat de uitzending
vanuit hun winkelcentrum in de
huiskamer kwam.
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Lorena

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

steun en rouwverwerking
Voor alle hulp bij:

Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Thuiszorg
Het verplegen van een zieke, wassen, aankleden en medicijnen geven
en alle andere verpleeghandelingen.

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

Sterfbegeleiding
Het begeleiden vanaf het terminaal gedeelte tot het moment dat
degene komt te overlijden.

Afleggen

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het wassen en aankleden van de overledene op multiculturele
manier.

Thuiszorg

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

Relaxfauteuils, draaifauteuils, sta-op fauteuils

KORTINGEN TOT WEL 70%
AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen
Druk-/zetfouten voorbehouden.

SFEERHAARDEN
SHOWROOM OPRUIMING
KORTINGEN
TOT WEL 50%

Wacht niet langer, wij staan voor u klaar.

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

MEGA
OPRUIMING
SLA NU UW SLAG!

Het helpen aanvragen van gelden, waaronder PGB
(persoonsgebonden budget), bijzondere bijstandskosten enz.

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

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

Tel. 06 16438157 of (010) 2181322
Ingrid_vriendwijk@hotmail.com

COMPUTE

R STUK!!

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.
Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Opticien

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

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.

ing
• Eendags-behandeling: implanteren
d
e
go alle s
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e
V an aar
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
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één dag.
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t
Locatie Ommoord T 010 - 42 000 42
me plant
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Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam
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Het wordt
me het jaartje wel….
We leven alweer twaalf dagen in 2010, maar volgens ‘de etiquette’ mogen we elkaar
tot de 15e januari de beste wensen doen toekomen. Ik blijf in dit eerste Spionnetje
van 2010 daarom niet achter bij ‘de etiquette’ en wens daarom ook u en uw
omgeving ‘veel Heil en Zegen’. Zo mooi konden mijn ouders dit in mijn jeugd zeggen.
Ik kreeg op alle mogelijke manieren Kerst- en Nieuwjaarwensen toegestuurd. De
‘papieren’ wensen werden op mijn huiskamerdeur vastgezet met cellotape, de ‘muzikale’ uitingen via een MP3-player op mijn HiFi-set ten gehore gebracht en de ‘e-mailachtigen’ vonden een plek in mijn adressenlijst. Dank jullie wel, allemaal.

Dat 2010 me het jaartje gaat worden,
zag ik verschillende keren in mijn
spionnetje. Ik zag een veeboer
‘ergens’ in het verre noorden. U weet
wel, er gaat niets boven Groningen!
Nu, deze veeboer bedacht ineens,
dat het wel leuk zou zijn rond de
Kerstdagen rendieren in de buurt
te hebben. “Een paard van Sinterklaas is zo afgezaagd, laat ik maar
rendieren voor de arrenslee van de
Kerstman zetten”, dacht onze boer.
“En wanneer het met de Kerst ook
nog sneeuwt, kan Sint’s schimmel
volgend jaar de (Kerst)boom in.”
Er werden vier rendieren in Letland
gekocht en deze werden nog net
vóór de Kerst bij de boer afgeleverd.
Tijdens de aflevering sneeuwde het
al lekker; de rendieren voelden zich
gelijk thuis. En dat thuis voelen,
was reden voor de boer de beesten
gewoon buiten in het weiland te
plaatsen. ‘Een sneeuwlaagje van 10
centimeter deert deze dieren niet,
die gewoon zijn tot hun buik in de
sneeuw te staan’, moet de commerciële boer gedacht hebben. In het
weiland waar nu de rendieren werden
gezet, verblijven onder zomerse omstandigheden de koeien van de boer.
Een prikkeldraadomrastering van
zo’n 70 cm hoog heeft nog nooit een
koe laten ontsnappen. En wat goed is
voor een Groningse koe, moet meer
dan voldoende zijn voor een Fins
rendier! Dus niet!!
Reeds de eerste verblijfsnacht
huppelden de rendieren over de
afscheiding heen, als een ballerina
die op haar spitzen over het toneel
danst. Toen ik van de ontsnapping
hoorde, vroeg ik me af of de boer
nooit gezien had, hoe rendieren een
slee door de lucht trekken? Dan is
een 70 centimeter hoog prikkelend
ijzerdraadje toch niets.
Er was paniek! En deze paniek werd
alleen maar groter, toen de rendieren
in de buurt van een autosnelweg
kwamen. Het einde? Ach, ook u zult
het wel hebben gelezen of gehoord:
de vier rendieren werden door de
politie(?) afgeschoten. Ik zou bij
deze dieren eerst aan geoefende
jagers hebben gedacht, maar men liet
het aan de politie over. In elk geval,

de boer kon zijn arrensleetochten op
zijn buik schrijven.
En ik ben bang voor het komend
jaar: Wanneer iets tegen ‘de te
handhaven orde en veiligheid’ van
de politie gaat, is het dan gelijk
pief-paf-poef? Ik denk, dat men dan
in Rotterdam snel een munitietekort
heeft.
Als Gij het wil, staat heel
het raderwerk stil
Het was wijlen mijn grootvader van
moeders kant, Jan Blom, die mij al
zeer vroeg deze wijsheid bijbracht.
Toen ik deze woorden hoorde, moest
ik direct aan God denken. Thuis
werd in de bijbelteksten bij Gij altijd
een relatie met God gelegd. Ik wist
dus niet beter!
Maar opa had, zo bleek later toen ik
‘groot en wijs’ was, heel iets anders
bedoeld. Het bleek om de spoorwegen en vakbondsacties te zijn gegaan
in 1903. En Gij was helemaal geen
Gij, het was de machtige arm (van de
vakbond!).

Maar toen en later was één ding
duidelijk: de spoorwegen blijven
doorgaan. Wat er ook gebeurt.
Ja, wacht even. Maar als de rails glad
is van gevallen bladeren, “dient met
vertraging tot 60 minuten rekening
te worden gehouden.” En als er een
computerstoring in Utrecht is, blijven
de treinen in heel het land stil staan.
We zwijgen maar over vijf tot tien
centimeter sneeuwval. Ding-dong:
“Hier volgt een reisadvies. In verband met de gevallen sneeuw rijden
er geen treinen meer. Wij adviseren u
vandaag en morgen niet naar het station te komen. Er zijn geen treinen.”
Dit gebeurde vóór de Kerstdagen,
maar op Oudejaarsdag klonk de-

zelfde waarschuwing voor de eerste
week in 2010. Ding-dong: “Attentie.
Er wordt volgende week sneeuw
verwacht. Dit betekent dat u niet naar
de dienstregeling in het spoorboekje
behoeft te kijken. Dat boekje hebben
we dan in de prullenbak liggen. Fijne
jaarwisseling.”
En zo werd het 2010: het wordt me
het jaartje wel!
Als ik dat allemaal hoor en zie, denk
ik ‘was het vroeger nu echt allemaal
anders (en beter?)’. Toen veertien
dagen geleden de eerste sneeuw naar
beneden kwam in Rotterdam, kwam
de ene na de andere tram tot stilstand. Met als excuus, dat er sneeuw
in de motoren was binnengedrongen,
gingen de moderne Citadis-tramstellen terug naar de remise. Vergeleken
met ‘vroeger’ zijn deze Citadistrams een wonder van vernuft. De
bestuurder zit comfortabel achter zijn
bedieningspaneel, de passagier kijkt
vanuit de verwarmde tram door een
glaswand naar buiten en een prachtig
schermpje geeft aan waar je bent.
Deze trams zijn onvergelijkbaar met
die oude vierassers uit de jaren ’30.
Nu ja, die sneeuw is een bijkomstigheid en dat de Citadis niet overal in
de stad kan rijden, is een foutje bij de
bestelling geweest. Maar die vierasser, kijk naar de trams van RoMeO,
rijden overal waar RET-rails en een
bovenleiding is. Die vierasser was
bij zijn komst in de eerste helft van
de vorige eeuw ‘een zeer moderne,
snelle tram’. Bijna 80 jaar later
draaien de overgebleven RoMeOen Tramwegstichting-exemplaren
nog rustig hun rondjes. Zelfs in
het Openluchtmuseum in Arnhem
rijden er nog enkele welbekende
gele RET-trams. Tja, waar moet je
niet aan denken, als je sneeuw ziet
vallen in het Spionnetje. ‘Ergens’
in mijn achterhoofd, zag ik een foto
van een door de sneeuw ploeterende
lijn 10 in de Havenstraat. Contact
met tramdeskundige Kees Dessens
(www.tramgeschiedenis.nl), bezitter
van een collectie tramfoto’s waar je
U tegen zegt, leverde de bedoelde
foto op. Het was Ir Ooij die in 1959
de fotocamera hanteerde; duidelijk is
dat tram en bestuurder zich niet druk

door Aad van der Struijs

maakten om ‘wat sneeuw’.
Zoektocht
De Waar-was-dat-nou-oplossingen
leveren iedere keer weer vele vragen
van lezers op. Vaak kan ik deze
vragenstellers direct beantwoorden,
maar er zijn momenten dat ik met
mijn handen in het grijze haar zit.
Hier hebt u zo’n vraag; deze komt
van ‘meester’ P.N. van ’t Zelfde:
“In DOR van 1 september 2009 trof
ik iets dat voor mij heel bijzonder
is. Eén van de schrijvers met de
oplossing van “Waar was dat nou
98” moet vrijwel zeker een oude
bekende van mij zijn: Hans den Hamer. Voor het laatst gezien eind juli
1957. Hij zal toen ongeveer elf jaar
geweest zijn. Hans schrijft over de
Schoonderloostraat en meldt dat hij
leerling was op de Piet Heinschool
in de Coolhavenstraat. Ik was op die
school onderwijzer van de vierde
klas in het schooljaar 1956-1957.
De Hans den Hamer die ik ken, zat
in die klas. Hans schrijft dat Jannie
Kikkert een klasgenote was, maar ik
kan mij haar naam niet herinneren. Ik
ben inmiddels wel wat ouder, maar
het geheugen is nog goed.
Ik heb met die
klas een
heel prettig
jaar gehad.
Die klas was
levendig,
vriendelijk,
opgewekt,
werkzaam (op
z’n Rotterdams),
coöperatief,
constructief,

sociaal en gedisciplineerd. Ik kan
werkelijk niets negatiefs bedenken;
zij hadden er gewoon zin in, elke
dag. We hebben met elkaar in mijn
herinnering dan ook vrolijk en toch
serieus gewerkt.
En als je dan uit zo’n klas iemand
zomaar voorbij ‘ziet’ komen, dan wil
je hem groeten. Je zou willen weten
hoe het hem is vergaan in het leven.
En je zou hem willen vragen of hij
zijn toen 21-jarige en zeer onervaren meester nog herinnert. Ook zou
je willen horen hoe leerlingen dat
jaar hebben ervaren, als zij er na
zoveel jaren misschien nog eens aan
terugdenken. Het zou erg mooi zijn
als leerlingen het vierde leerjaar als
nuttig en productief hebben ervaren.
Dus zou ik Hans den Hamer willen
bereiken, maar met alleen zijn naam
in een krant kom ik niet ver.”
De meester stuurde ook nog een
brief mee, waar de namen van alle(?)
klasgenoten op staan. Komt u iets
bekend voor óf weet u meer? Spionneur kijkt uit naar uw reacties.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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OUD ROTTERDAMMERTJES
FOTO’S
Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

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

DIVERSEN
Wilt u een paar uur in de week iets voor iemand
anders betekenen? Bel dan naar Unie Van
Vrijwilligers en wij helpen u graag verder.
Tel. 010 - 413 08 77 of kijk op www.uvvrotterdam.nl

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

TE KOOP
Het dagelijks leven op RK jongens- en meisjesinternaten 1910-1980 Onze Prins Bernhard- In
het publiek en binnenskamers Peter Boomgaard
Het Grote Indie boek Kampjongen-Herinneringen uit Java
Lecturama- De Tweede Wereldoorlog 22 delen
Oceaanreuzen- Een Eeuw Ned. Passagiersvaart
175 jaar Kon.Marechaussee
Harley Davidsonboeken div. titels
0182530419 / 0625015047

ADMINISTRATIE

ADMINAUT&
PARTNERS
uw Boekhouding vanaf € 50 p.m

Kanaalweg 33, 2903 LR Cap a/d IJssel,
Tel.: 010-8920450, www.adminaut.nl

GEVRAAGD

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

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

Weetjes over Persoons Gebonden Budget
Wist u dat u, als u recht heeft op zorg, een Persoons Gebonden
Budget kan aanvragen? Er zijn twee soorten zorg; te weten
zorg in natura, waarbij een verzorgende van een thuiszorgorganisatie bij u thuis komt. Of een PGB, waarbij u zelf zorg kunt
inkopen en dus zelf beslist wie u verzorgt.
Om een PGB te krijgen moet u
in aanmerking komen voor zorg;
hiervoor moet een indicatie worden
aangevraagd. Het kan ook zijn dat u
op dit moment zorg in natura krijgt
en wil overstappen naar een PGB.
Ook dit is mogelijk.
Wie kan de aanvraag voor u in orde
maken? Dit kan via Stichting MEE
of via de steunpunten Mantelzorg.
Elke laatste woensdag van de
maand is er bij Steunpunt Mantelzorg Kralingen-Crooswijk aan het

Goudseplein 260 een spreekuur
waar Monica Meilof van PGBbureau Cuidado-PGB op afspraak
in een half uur informatie geeft over
de ins en outs van het PGB. Heeft u
hiervoor interesse, bel dan voor een
afspraak 010-4140099.
Heeft u een PGB en vindt u de
administratie eromheen een te grote
belasting, dan kunt u dit uitbesteden. De afspraken vinden bij u thuis
plaats, in de vertrouwde omgeving.
Cuidado-PGB heeft zich gespecia-

liseerd in de administratie rond het
PGB. Gezien het aantal cliënten dat
veelal doorverwezen wordt door
MEE of de Steunpunten, blijkt dat
er vaak gezocht moet worden naar
een goed bureau. Cuidado-PGB
zet zich in om de cliënten goede
informatie te geven, omdat zij de
ervaring heeft dat mensen soms aan
de aanvraag van een PGB beginnen
zonder goed voorgelicht te worden
en vervolgens ﬂink in de war raken
als de papieren vervolgens binnenkomen. Cuidado-PGB verzorgt
voor u aanvraag, administratie
en bemiddeling. De administratie
bestaat uit het opzetten van het
PGB, de aanmelding bij de SVB en
tweemaal per jaar verantwoording

naar het zorgkantoor aﬂeggen.
Krijgt u tussendoor post, komt u
ergens niet uit of moet er een wijziging plaatsvinden dan kunt u ook
bij ons terecht.
Kortom, zoekt u een bureau dat
volgens de richtlijnen van Per Saldo
werkt en bekendheid heeft bij MEE
en de Steunpunten, dan horen wij
graag van u. Ook kunt u onze website bekijken www.cuidado-pgb.nl
of bel ons op 06-23376806.
Cuidado-PGB
Monica Meilof
IJsseldijk 315
2922 BJ Krimpen a/d IJssel
ma t/m za 9.00-21.00
www.cuidado-pgb.nl

Uit het rijke Rotterdamse sportleven
Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende foto’s. Cees Zevenbergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke
archief, waar u zich de tanden op kunt stukbijten. Twee weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of u het bij het goede eind had.

Oplossing foto 22 december 2009
Het Nederlands Elftal op 7 maart 1954 in het Stadion Feijenoord. Vele lezers weten zo’n Oranje-foto thuis
te brengen. Ondanks dat het Nederlands Elftal overdag op een woensdag speelde, waren er niet minder dan
58.000 toeschouwers te noteren. Pas later, nadat het stadion in november 1957 kunstlicht kreeg, konden
avondwedstrijden worden gehouden. De tegenstanders waren dit keer de amateurs van Engeland. Bij
Oranje zien we enkele minder bekende spelers. Het Nederlands Elftal was niet zo sterk in die jaren en het
was een gaan en komen van spelers. Henk Stolk schrijft daarover: “Overwinningen van Oranje waren in
de periode november 1949 tot oktober 1954 schaars, van de 28 duels gingen er 22 verloren”. Stolk, Ruud
Glimmerveen, Albert Riper en Ed Straatman weten de spelers van dit elftal feilloos op te noemen. Straatman geeft er zelfs de clubs bij. Staand
v.l.n.r.: Joop Odenthal (Haarlem), Lieuwe Steiger (PSV), Jan Klaassens (VVV), Frans Tebak (Eindhoven), Loek Biesbrouck (RCH) en Rinus
Terlouw (Sparta). Zittend v.l.n.r.: Louis Overbeeke (DOSKO), Max van Beurden (BVV), Cor van der Gijp (Emma), Rinus Bennaars (DOSKO)
en Gerard Gruisen (Sittardia). De Rotterdamse inbreng was klein. Spartaan Terlouw speelde in de basis en Feyenoorder Hans van der Hoek was
reserve, daar moest de Maasstad het mee doen. Loe van der Hoeven merkt nog wel op dat dit elftal drie latere Feyenoorders (Klaassens, Bennaars
en Van der Gijp) bevat. Rinus Bennaars scoorde in 88ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat hij in die jaren – net als Louis Overbeeke – in DOSKO (Bergen op Zoom) voetbalde, dat zullen velen niet meer zo weten.
Bennaars (1931) herinnert men zich bovenal als de man die Feyenoord op 12 december
1962 in Antwerpen in een beslissingswedstrijd tegen Vasas Budapest de kwartﬁnale van
de Europacup binnenschoot. De bescheiden Brabander was enkele seizoenen van grote
waarde voor Feyenoord. Hij kwam in 1959 van Noad naar de Stadionclub en vertrok
naar DFC in 1964.
Nieuwe foto
Met deze foto (uit de jaren zeventig) treden we weer even buiten de stadsgrenzen.
Een nadere aanwijzing is: ‘Soms is de vader van de sporter zeker zo bekend als de
sporter zelf’. Over welke vader (en over welke sporter) hebben we het hier?

Tel.: 06 - 25 16 21 55
LEER BRIDGEN

In het Denksport Centrum te Papendrecht beginnen
wij op donderdagmiddag, 21 januari 2010, met een
Beginners Cursus Bridge.

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

Vragen en/of aanmelden bij Els Krommenhoek,
078 - 615 39 14 of via elskrommenhoek@upcmail.

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

PEDICURE

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

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

FILMS

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

SUPERCABINES 400 PROG.
=======================
2 CINEMA-ZALEN
ADULT SHOP 010-477 6710
SOETENDAALSEKADE 55
R.DAM GEOP. 10.00-23.00

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

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

T. 010 276 23 87
Beukelsdijk 11 B, Rotterdam
www.65plus.nl

Wij zoeken met spoed
actieve 65plussers!
Vacatures

· Juridisch secretaresse
· Schoonmaker locatie Spijkenisse
Kleurrijke mensen vergrijzen niet
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

Katendrecht

Bijgaande foto is genomen in
1953 voor de garage van Bas de
Bie en Jan Linders (De Bel). Ik
sta geheel links, de oudere man
daarnaast is de in Rotterdam Zuid
welbekende Willem Buitendijk van
WBR Rijwielen aan de Maashaven. Daarnaast Piet Stroes, een
destijds veelbelovende wielrenner
van RRC Feijenoord en daarnaast
eerste monteur Peter. Links naast
de garage was het weegwerktuigenreparatiebedrijf van Sinjorgo en
aan de andere zijde café Lucky van
Dammes van Wilgenburg, daarnaast het café van Jaap van der Wal
en dan café-dancing De Punt. Mijn geboortehuis stond in de Delistraat op 46. In 1942 zijn mijn ouders verhuisd naar de Zuidhoek
282 (Charlois) en na het bombardement op de vlootbasis op vrijdag 29 december 1944 zijn we terugverhuisd naar de Delistraat 46,
waar we tot 1948 inwoonden bij mijn grootvader.
T. Opmeer, Rijstbouw 5, 3991 NM Houten

Jazzcafé Mephisto
Verhalen in De Oud-Rotterdammer over
de vele Rotterdamse artiesten en musici
zijn altijd aanleiding eens lekker met
mijn oom, Cor Segers, te kletsen over de
tijd dat hij nog werkte als accordeonist.
Zijn neef Jan kreeg voor z’n achtste verjaardag een accordeon. Na wat gesoebat
mocht de zesjarige Cor er op spelen,
waarbij het snel duidelijk werd dat dat
zijn instrument was. Veel tijd (en geld)
voor muzieklessen was er niet in de jaren ’30 en ’40, na een jaar muziekschool
speelde hij voornamelijk uit het hoofd.
Zijn oudere broer Jo (mijn vader) nam
hem als vijftienjarige ooit mee naar de
Mephisto waar Coleman Hawkins een
verpletterende indruk op hem maakte.
Het was nog even spannend of hij mee
naar binnen mocht: de portier vroeg
of de kleine jongen een handje pinda’s
kwam halen. Met wisselende Rotterdamse artiesten, o.a. Ted Valerio, later
met Japie Valkhof’s Old Stars, heeft hij
op feesten en bruiloften gespeeld, maar
ook in vele danscafés: De Seinpost, Het
Witte Paard aan de Parallelweg, Het
Schip, Spes Bona aan de Dordtselaan en
De Punt in Katendrecht, een heel eind
lopen over de Brede Hilledijk met de
zware ‘kast’.
Hebben de oud-Rotterdammers nog
herinneringen aan de tijd, toen de muziek nog ter plekke gespeeld werd? Met
name over jazzcafé Mephisto (centrum
Rotterdam), dat in 1938 in de brand is
gegaan, zou hij graag meer willen weten,
er hebben veel zwarte artiesten gespeeld
waaronder Kid Dynamite. Wie weet er
nog wat over te vertellen?
Nancy Boersma-Segers
Zestienhovensekade 263
3043 KN Rotterdam
nancyboersma@hotmail.com
------------------------------------------------Supermarkt
Op mijn vraag wie de naam wist van
de eerste supermarkt aan de Rijnhaven
tegenover het Metrostation, heb ik meer
dan 50 reacties ontvangen, leuk. Graag
wil ik een ieder bedanken die mij een
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mailtje heeft gestuurd. De naam, die zeer
velen nog wisten, was Finding. Tevens
werden nog een aantal namen genoemd
die er daarna in hebben gezeten, o.a.
Famila en Massamarkt.
F.J.Quispel
elfraqu@versatel.nl
------------------------------------------------Oud en nieuw
Ja, ik weet het nog goed, zo’n 55 jaar
geleden. Ma Warbie bakte een zinken
waskuip vol met oliebollen en de nodige
appelflappen. Alles was vet. Ondertussen liep ik vuurwerk te scoren bij oudere
vrienden van mijn broers. Lucifers
waren nog belangrijker, die werden
angstvallig door mijn moeder verstopt.
Ik was zo’n ratje, ik vond alles.
Wij lieten de oudere jongens bij de
drogist kaliumchloraat en zwavel kopen.
Bij het juiste mengsel, verpakt in zilverpapier, vlogen de putdeksels omhoog.
Eigenlijk is alles nog hetzelfde, alleen
is er nu meer aandacht voor. En dan de
kerstbomenjacht; dat ging er soms hard
aan toe, de vuurwapens ontbraken er nog
maar aan. Ook toen moesten de brievenbussen en telefooncellen eraan geloven,
dus niets veranderd, wat dat betreft,
maar toch iedereen een heel goed en
gezond 2010 gewenst door,
Bertus Warbie
------------------------------------------------Beste heer Mulder
Ik ben in 1950 in de Meubelstraat
geboren en heb tot 1965 op nummer 15
gewoond. Dit was boven de limonadefabriek van Overzier. Doordat mijn ouders
in 1955 of 1956 zijn gescheiden zegt de
naam Broeders een heleboel oud-bewoners blijkbaar niet veel. Mijn tweede
vader heette Valentijn. Uw foto roept
veel herinneringen op. Ook ik zat op
woensdag- en zaterdagmiddag bij Visser
tv te kijken. Vreemd genoeg kennen de
meeste mensen de serie met professor
Plato (Morgen gebeurt het) niet meer.
Wel kent iedereen nog Dappere Dodo
en de Verrekijker. Dick Rosbergen was
een van mijn vriendjes in de straat,
evenals Ron de Korte. Ook Cor Roels(e)

ken ik uit die tijd. De familie De Korte
woonde in hetzelfde pand als de familie
De Jong die een zoon hadden, Aad, die
al wat ouder was. Verder komen namen
als familie De Munnik met zoon Gerard
boven drijven. Ook de familie Monster
woonde in de straat. Pa werkte op het
slachthuis en zij hadden minstens vier
kinderen, zoon Leen, dochter Coby (die
een vriendin was van mijn zus Loes) en
een tweeling.
De familie De Korte is volgens mij eerst
verhuisd naar de Havelandstraat en later
naar de de Hugo Molenaarstraat bij de
Beukelsdijk. In de fietsenstalling van
Rosbergen zat eerst de fijn instrumentmakerij van Dovianus; daar werkte mijn
tweede vader. Tegenover ons huis zat de
zoetwarengroothandel van Walraven.
Ik hoop dat u hiermee ook weer een
stukje historie gevonden heeft.
Ton Broeders
Pythagorasstraat 19
6836 GA Arnhem
026 3237463/06 22370885
tbroeders@planet.nl
------------------------------------------------Postkantoor Coolsingel
Uw artikel over het postkantoor
Coolsingel is mij uit het hart gegrepen.
In 1957 ben ik daar als meisje van 16
gaan werken bij de Telegraafdienst. Het
was nog echt het PTT gebouw, Post
Telegraaf en Telefoon, de drie woorden
staan nog steeds boven de ingang. Ik
vind het doodzonde dat dit prachtige
gebouw veranderd gaat worden in een
‘’winkelgalerij in het duurdere segment
“, zoals er zo mooi in de krant stond.
Dit mooie gebouw uit 1922, met zijn
unieke paternosterlift, de mooie galerij
waar je van bovenaf in de hal van de
Post kon kijken, het trappenhuis waar
zo ontzettend veel voeten overheen zijn
gegaan, maar waar nog geen slijtplek in
zat. Er liggen zoveel herinneringen. Ik
schrok dan ook ontzettend toen ik een
paar jaar geleden las dat men een toren
op het gebouw wilde gaan bouwen.
Gelukkig is men daarvan teruggekomen.
Het is zoals u zegt; ook ik kijk niet uit

naar de nieuwe bestemming van ons
postkantoor. Ik lees De Oud-Rotterdammer met plezier, heb een abonnement
, want de krant gaat na lezen richting
Australië naar mijn zus, die ik daar een
enorm plezier mee doe
Willy Laporta-Osseweijer
Erasmuspark 108
2984 GL Ridderkerk
------------------------------------------------Geachte redactie
In 1934 werd ik geboren in de Roentgenstraat 18, als dochter van Henk
Korstanje, bakker. Vóór hem hadden
zijn vader en broers ook al gebakken en
verkocht aan mensen uit de omgeving.
Mijn opa migreerde rond 1890 met 6
zonen vanuit St. Annaland, Zeeland naar
Rotterdam. De Roentgenstraat was ook
zijn eerste adres. Mijn vader verkocht
op de ‘lat’ en dat bracht hem een faillissement. Vloedplanken voor de deur, van
het ‘holletje’ dat naar de bakkerij leidde,
die uitspraak kan ik me nog goed herinneren. Ook via foto’s en verhalen van
ouders en andere familieleden. Toen ik
al op een andere plek in Rotterdam Zuid
woonde, ging ik dikwijls als kind naar
de bibliotheek in de Oranjeboomstraat.
Een eind lopen, lang wachten onder in
de gang, maar boven onder het schuine
dak was het gezellig en de bibliothecarissen heel vriendelijk en behulpzaam.
Mijn eerste fiets, toen ik 14 was vlak na
de oorlog, werd helemaal samengesteld
uit van iedereen gekregen onderdelen.
Maar hij werd weer als nieuw, toen hij
gemoffeld was in de Roentgenstraat
vlakbij of onder het viaduct. Later heb
ik gewerkt bij het bedrijf Vos en Co op
de Persoonshaven. Tussen 1990 en 2000
kwam ik dikwijls met de bus door de
Roentgenstraat, altijd even kijken hoe
Roentgenstraat 18 er nu uitzag.
Heerlijk die stukken in uw krant. Als
ik meisjes met strikken in het haar zie,
moet ik ook altijd even kijken of ik soms
ook op die foto sta.
Dini Meijer
Zadkinerade 12
2907 MB Capelle ad.IJssel
dini.meijer@planet.nl
------------------------------------------------Geachte redactie
Met veel plezier lezen wij altijd De
Oud-Rotterdammer. Het bericht over
jeugdgebouw ‘t Slag trof mij bijzonder,
omdat ik daar inderdaad op de zaterdagavonden naar de film ging. Ik woonde
aan de Weimansweg en ging er, toen ik
klein was, naar de zondagschool en later
naar de meisjesclub. Toen ik 14 was,
mocht ik naar de sociëteit op zaterdagavond. ‘t Slag werd deels gebouwd van
de gelden die de gemeenteleden van de
Sandelingepleinkerk bijeen brachten.
Men kon stenen ‘kopen’ en dit hebben
ook mijn ouders gedaan. Verder nog
een reactie op de reünie van de Eben
Haëzerschool. Het zijn helaas niet mijn
studiejaren, maar leuk om de naam van
de school in de krant te lezen. Ik zat er
van 1962-1966 op, dus als er nog lezers
zijn die ook klasgenoten zoeken van die
tijd, ik blijf het volgen!
Piet en Gre van der Horn-Kannegieter
Dordogne 8

3831 EK Leusden
033-4946190
------------------------------------------------De Toekomst
In de vijftiger jaren woonde ik in de
Ommoordsestraat in Kralingen. Elke
zondagochtend ging ik met mijn broertje
naar een buurthuis waar men films voor
de jeugd vertoonde. We staken dan met
het Boezempontje van de Sophiakade
de Boezem over en wandelden naar de
Van Rijnstraat in Rotterdam Crooswijk.
Het buurthuis heette De Toekomst en de
organisatie was in hanen van mijnheer
De Haan en zijn vrouw. Je moest voor
een luttel bedrag lid zijn en kreeg een
gele lidmaadschapskaart. Die werd bij
iedere voorstelling afgestempeld. Men
draaide op 16 mm films van Tarzan, The
Lone Ranger, Rintintin, tekenfilms en
meer van dat soort jeugdfilms uit die
tijd. Het was er elke zondagochtend een
herrie van jewelste.van de straatschoffies, die zaten te gillen en te joelen.
Maar De Haan had alles onder controle.
Als er niet geluisterd werd, draaide
hij geen film, of erger, hij flikkerde
je gewoon het buurthuis uit de straat
op. Dus je paste wel op. Dat was nog
eens een jeugdwerker. Geen woorden
maar daden. De Van Rijnstraat uit die
tijd bestaat niet meer. Een groot deel is
gesloopt en verdwenen, zoals heel die
buurt.
Ik heb fijne herinneringen aan die tijd en
zou graag willen weten of er nog meer
Crooswijkers zijn die zich die filmzondagochtenden herinneren.
Louis Smits
+31(0)104090207
06-49404603
louis.smits@spie.controlec.nl
------------------------------------------------Nozemanstraat
Beste M. Siersema uit Oegstgeest. Leuk
verhaaltje over uw school, alleen begrijp
ik uw opmerking niet over de Eben
Haëzerschool in de Nozemanstraat.
Het is voor mij duidelijk waarom het
Schippersschool heette. Er zaten namelijk schipperskinderen op en ik was
daar een van. Ik zat op het Christelijk
schippersinternaat Voor Anker aan de
Mathenesserlaan 506. Op deze laan
zaten nog twee internaten; De Roef en
de derde naam is mij even ontgaan. Op
het internaat Voor Anker woonden 42
schipperskinderen. Intern woonden op
de jongensafdeling twee juffrouwen en
op de meisjesafdeling ook. Dat waren
in mijn tijd juffrouw Babs en juffrouw
Joke, bij de jongens was dat juffrouw
Reina. Het geheel stond onder leiding
van mevrouw Zuidervaart, de directrice.
’s Morgens moesten wij eerst na het
wassen, aankleden en eten, onze slaapzaal opruimen en de bedden opmaken.
Behalve de corveeploeg, want die moest
helpen de eetzaal aan kant te maken
en afwassen. Dan gingen de kleintjes
onder leiding van de juf naar school in
de Nozemanstraat. De grote kinderen
mochten zelfstandig.
S. Knot
Den Haag
sjaanbroeshart@hotmail.com
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Dr. J Woltjerschool 1943
Bijgaand een schoolfoto van de tweede klas van de septemberklas van de Dr. J.
Woltjerschool uit 1943. Ik herken nog wel enkele leerlingen, maar lang niet iedereen.
Enkele namen die ik mij herinner zijn die van Mary Kok (eigen naam IJdis, maar die
werd veranderd omdat zij Joods was), Hans Bekker, Fred Stierman, Jacob Bakker en
mijn vriend Henk Janssen. Als er mensen zijn die nog meer kinderen herkennen, dan
hoor ik dat graag.
George Spee
george_spee@hotmail.com
Wonder
Vaderdag 1960 kreeg moeder Wil Hendriks de schrik van haar leven, toen haar
één jaar oude dochtertje Wilma, op een
onbewaakt moment pardoes uit het raam
van haar etagewoning in de Kievitstraat
viel. Doordat Wilma’s val onderweg min
of meer gebroken werd door een vlaggenstok, overleefde zij het avontuur op
wonderbaarlijke wijze.
Wil is nu, vijftig jaar later, bijzonder
benieuwd of er mensen zijn die zich dit
voorval nog herinneren. Weet u het nog?
Mail dan naar:
Wil Hendriks
kamelion9@hotmail.com
------------------------------------------------SV Ommoord
Voetbalclub SV Ommoord viert in
2011 haar 90-jarige jubileum. Zij zoekt
naar materiaal als foto’s, verhalen of
misschien zelfs een shirtje of vaantje
uit of over deze tijd. Voetbalclub SV
Ommoord is o.a. voortgekomen uit:
Florissant/vv RADIO/NADO/Vooruitgang/fc Crooswijk/DOS/DNL. Er is een
jubileumcommissie onder voorzitterschap van Aad Kroos ingesteld om de
festiviteiten ﬁnancieel en praktisch voor

te bereiden. Voor oud-leden geldt deze
oproep tevens als uitnodiging.
Belangstellende kunnen contact opnemen met jubileumcommissie bestaande
uit: Aad Kroos(06-510 73 352), Jan
van den Bosch(010-421 93 27), Martin
van Doorne(06-485 05 943) en Jan Tielen(06-222 45 321). Post p/a Curieplaats
333, 3069 HH Rotterdam. Per e-mail is
contact met de commissie ook mogelijk,
kijk dan even op “svommoord.slclubsite.
nl” voor de actuele gegevens. Hier staat
ook een stukje over het ontstaan van SV
Ommoord onder clubinfo.
Wij hopen op veel respons.
Rob de Vries
info@svommoord.slclubsite.nl
------------------------------------------------Soos Kowietus
Allereerst mijn complimenten voor uw
geweldige krant. Ondanks dat ik een
jonge 50+ ben (52) komen er door uw
krant ook bij mij de herinneringen. Je
gaat vanzelf weer denken aan je oude
buurtje en wat daar allemaal gebeurde en
met wie. Dit terugkijken bracht mij naar
de Jan Kruijffstraat, met name bij de
pastorie van de Antonius Abt. Omstreeks
1971 stonden kerk en pastorie leeg. Er

werden geen diensten meer gehouden en
de kerk stond op de nominatie gesloopt
te worden. In die tijd nam mijn, vorig
jaar overleden, broer Toon Suijker
(Toontje) zijn intrek in de pastorie en
begon daar een sociëteit; Soos Kowietus
genaamd. Hoewel deze soos illegaal
was heeft hij het toch anderhalf jaar
uitgehouden en waren er nauwelijks problemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Don Bosco. Mijn oproepje gaat uit naar
de mensen die mijn broer Toon (in die
tijd) en Soos Kowietus hebben gekend.
Wie heeft er nog goede (of minder
goede) herinneringen aan Soos Kowietus
en aan mijn broer Toon of foto’s uit die
tijd waarop de Soos van binnen of van
buiten staat. Er zijn voldoende foto’s
van de Antonius Abt en de pastorie,
maar helaas heb ik via het internet (lees
Gemeente Archief) maar twee foto’s
kunnen achterhalen van de pastorie in de
tijd dat Soos Kowietus hierin zat.
Frank Suijker
framo.suijker@kpnplanet.nl
------------------------------------------------Paetstraat
Mijn buurvrouw Wingerine maakt naar
aanleiding van de 70ste verjaardag van
onze straat een boekje met daarin oude
herinneringen, anekdotes en foto’s van
de Paetsstraat (R’dam Blijdorp). Heeft u
ook in onze straat gewoond, weet u een
leuk verhaal of wilt u misschien oude
foto’s met ons delen? Hopelijk wilt u mij
dan een e-mail sturen!
Daniël van Leeuwen
dddaniel@gmail.com
------------------------------------------------Rijnvaarthuis
Naar aanleiding van het beschrijven van
mijn jeugd als schippersjongen ben ik op
zoek naar een foto van het schipperscafé
Rijnvaarthuis aan de Oranjeboomstraat
in Rotterdam Zuid. Tussen 1958 en 1968
ben ik daar vaak geweest om een biertje
te drinken en te telefoneren. Wie kan mij
helpen zo’n foto te bemachtigen?
M. de Jongh
Westersingel 20
3202 XL Spijkenisse
0181-621215
m.de.jongh@hetnet.nl

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

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

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

23 vestigingen in Nederland

Zijlman orgels
Omstreeks 1969 ontdekten wij in een
garage in Maassluis (Renaultgarage
Wijnands), dik onder het stof en bijna
bedolven onder auto-onderdelen, een
bruin houten trapharmonium. De volgende dag stond het ‘meubel’, in al zijn
glorie, bij ons thuis.
Vreemd, want niemand van de familie
speelde ook maar één noot muziek. Na
verloop van tijd en diverse omzwervingen langs vele adressen belandde
ons harmonium in een tuindersschuur
in het Westland. In 2008 moest deze
schuur leeggehaald worden en kwam
het harmonium weer tevoorschijn, ﬂink
aangetast door houtworm. Wij konden
het niet over ons hart verkrijgen het nu
deerlijk
gehavende muziekinstrument op te
ruimen. Na een intensieve insectenbestrijding en het zoveel mogelijk wegwerken van de aangerichte schade, is ons
harmonium weer onder de mensen. Bij
het opknappen ontdekten we een plaatje
met de volgende tekst: J. Zijlman, orgels
en piano’s, Hoogstraat 36, Rotterdam.
Het is een Lindholm- harmonium.
Omdat wij graag willen weten hoe oud
ons meubel is en de achtergrond willen
achterhalen de volgende vragen: Weet
iemand of deze zaak nog bestaat? Zo ja,
hoe te bereiken en zo nee, waar is deze
winkel gebleven?
Henk P. van Ruijven
Westland, Maasdijk
henkvr@caiway.nl
06 14116516
------------------------------------------------Ketenstraat
Hans Emond in Canada, van zingen weet
ik niets, maar jou kan ik wel. Misschien
jij mij ook nog; John Rouss. Ik woonde
bij mijn grootouders, Ketenstraat 12. En
ken je ook nog andere vrienden, zoals
Eddy de Rooy, Koos Boelhouder, Wim
en Jan Roos en de broertjes Van Maanen.
Ik heb geprobeerd je een mail te sturen,
maar dat lukt niet.
John Rouss
g.rouss@chello.nl
Grote Beer 502
3067 TT Rotterdam

Colofon

Oproepjes
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St. Michaelgroep
Ondanks eerdere reacties op onze oproep zoeken wij nog: Corrie (of Annie)
Arbman, Thea Hilz, Joke van Aartsen,
Beatrix v.d. Heuvel, Fietje van Loo, Ina
Faassen, Coby Batist, Catrien Jansen,
Clazien van Gemert, Trees van Gent,
Tiny Regeer, Trudy van Hemert ,Nel v.d.
Wielen, Coby Breedveld, Willy Slootweg, Truus van Dijk, Joke de Zeeuw,
Aagje Smit, Francien van Lier, Kitty
van Zijl, Rietje Duimel, Alie van Dordt,
Gre Doremalen, Annie van Boxtel.
Trefwoord: St. Michaelgroep, Bloklandstraat, Rotterdam Noord, jaren ’50. Het
zijn allemaal onze meisjesnamen uit de
jaren ‘50. Er ontbreken natuurlijk ook
namen die we ons niet meer herinneren.
Was je in die jaren lid van deze groep,
neem dan contact met mij op. Of herkent
u een van deze namen, neem dan aub.
contact met ons op, misschien kunt u
ons verder helpen!
Ageeth Groeneweg
0181-485445
agroeneweg@online.nl
------------------------------------------------Gezellige zangers/
zangeressen gezocht
Gezelligheidskoor De Meezingers
waarin het smart-/levenslied centraal
staat. Ervaring niet vereist, zingen kunnen we allemaal, een vrolijk humeur
wel!! Bent u jong/oud, man/vrouw en
houdt u van gezelligheid, dan zijn wij op
zoek naar u.
Tevens zoeken wij voor het koor, ter
ondersteuning van onze accordeonisten,
nog een (amateur) acccordeonist(e) die
het in de vingers heeft een muzikale
bijdrage te leveren, enige ervaring zou
meegenomen zijn, maar enthousiasme staat hoger in het vaandel!! De
Meezingers hebben zich voor 2010
kosteloos verbonden aan zorgaanbieder
De Stromen Op Maat, dat betekent dus
een drukke agenda, naast de agenda die
al vast staat. Voor aanmelding of meer
informatie:
Sophie de Jong
010- 4387996 / 06 24946404
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

Hannie Kluver
Mijn nicht Hannie Kluver, in 1953
geëmigreerd naar Canada, wordt 12
maart 65 jaar. Voordat zij emigreerde
woonde ze op de Soetendaalseweg 43.
Ze ging naar de kleuterschool in de
Hammerstraat, de St.Hildegardusschool
en deed haar eerste Communie in de
Hildegarduskerk aan de Blommerdijkselaan. In de kleuterklas zat zij bij
juffrouw De Weyer en ze heeft twee
lagere schoolklassen gedaan.
Enkele namen uit haar jeugd: Stefanie,
Balbi Zimmerman, Hannie van Breukelen en Ellie Dames. Het zou leuk zijn
om haar te verrassen met een kaartje.

Haar naam en adres in Canada, Mrs
Joanne Ohmayer Kluver, 6 Rosethornway, Kanata Canada, k2m-1p9. U mag
mij ook bellen voor meer informatie.
M Bosman
010-4745526
-------------------------------------------Koor zoekt dirigent/ pianist
Een Vlaardings gemengd koor, dat
in september 2009 is gestart, zoekt
dringend een dirigent/ pianist of een
pianist. Het koor bestaat uit 24 leden
die het ﬁjn vinden op te treden in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen e.d.,
om de bewoners ervan een gezellige
avond te laten beleven. Het koor zingt

populaire liedjes van vroeger en nu in
het Nederlands en Engels. De repetities
zijn altijd op maandagavond in de
Valkenhof in de Frans van Borselenstraat te Vlaardingen (westwijk). Speelt
u graag en goed piano? Misschien is dit
enthousiaste koor wel iets voor u.
U kunt informatie inwinnen of u aanmelden bij:
Wim Smits,
06-20883423
dawy@kpnplanet.nl
Nico van der Wal
Wij, Frans Kruithof, Piet Bolk en Wim Hofstede zoeken Nico van der Wal. Wij leerden
elkaar kennen in 1955 op dansschool Freddy de Groot in het toenmalige gebouw Spes
aan het eind van de Dordtsestraatweg bij de Strevelsweg en werden goede vrienden. In
die tijd woonde Nico bij zijn ouders ongeveer halverwege de Brabantsestraat parallel aan
en gelegen achter de Beijerlandselaan. Hij werkte als gezel bij een loodgietersbedrijf in
IJsselmonde. Door wederzijdse huwelijken kwam er ongewild rond 1962 een einde aan
de vriendschap en viel het contact weg. Louter door toeval kwam Wim 2 september j.l.,
na een reünie van z’n oude voetbalclub FSV Pretoria weer in contact met Piet Bolk die op
zijn beurt ook Frans Kruithof weer wist te achterhalen. Dit heeft inmiddels geleid tot twee
ontmoetingen met aanhang thuis bij Wim en Piet. Heel gezellig natuurlijk, maar ... wij
missen Nico!!! Uitspitten van het telefoonboek, Gouden Gids en een check in de huidige
Brabantsestraat (met de gerenoveerde woningen) gaf ons geen soelaas. Wie kan ons in
contact brengen met Nico of ons op zijn spoor zetten, waarbij wij uiteraard hopen dat hij,
net als wij (rond de 71 jaar), nog steeds goed van lijf en leden is. Reacties s.v.p. naar:
Wim Hofstede
Oud Beijerland - 0186-612550 - fam@whofstede.speedlinq.nl

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

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

Puzzel mee en win !!!

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

Zoveel sneeuw hebben we de afgelopen kou niet meer gehad en ook de vorst is lekker streng dit jaar. Het is een
beetje jammer dat de kwaliteit van het ijs niet opperbest is, maar de kans is groot dat een deel van de lezers zich
daar komende dagen zal bevinden, want de vorst zet nog even door volgens onze weermannen. De redactie van
De Oud-Rotterdammer hoopt dat al haar lezers een goede jaarwisseling hebben gehad en dat zij net als de oplossing van de laatste puzzel als en raket het nieuwe jaar in zijn gegaan. De oplossing was;

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 20 JANUARI 2010 opsturen
naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Met DOR als een raket het nieuwe jaar in
De volgende lezers hebben het boek van Ben Laurens gewonnen:
H. Bergwerff, Rotterdam
N. de Jong, Rotterdam
Fam. Schinkel, Stedum
N.M. Spaan- van der Zanden, Puttershoek
J. Baan, Rotterdam
Horizontaal
1. kinderspeelplaats; 7. heel boos; 12. sprekende vogel; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. eikenschors; 15. laagtij; 17. taaie grondsoort; 19. oosters vaartuig; 21. lidwoord; 22. oude lap; 24. Nederlandse provincie; 27.
nachtgewaad; 28. fabrikant van keukenapparatuur; 30. sprookjesfiguur; 31.
bouwland; 32. windrichting; 33. ledemaat; 35. zonder inhoud; 37. vereniging
van eigenaren (afk.); 38. uilskuiken; 41. muurholte; 42. Europese vrouw; 44.
reclameverlichting; 46. nogmaals; 47. vervelend; 48. scheepskeuken; 49.
metaal; 50. inwendig orgaan; 52. dichtbehaarde dierenhuid; 54. jokken; 56.
afzonderlijke berg uit de Alpen; 58. Europese hoofdstad; 61. deel van oor;
62. diep rivierdal; 64. jongensnaam; 65. hemellichaam; 67. tweetal muzikanten; 68. Electric Light Orchestra (afk.); 70. gemene poets of streek; 72.
kerkelijke straf; 73. Nederlandse provincie; 76. voor (in samenstelling); 77.
United Kingdom (afk.); 78. getroffen (niet mis); 79. gespitste mond; 81. personal computer (afk.); 82. steen; 83. sprookjesfiguur; 84. asvaas; 86. eerste
Russische ruimtevaarder; 87. Frans automerk.

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Verticaal
1. Nederlandse provincie; 2. noorderbreedte (afk.); 3. duinvallei; 4. bandiet
(schurk); 5. schip der woestijn; 6. korte nota of notitie; 7. Javaans poppenspel; 8. zwemvogel; 9. scheepsvloer; 10. maanstand (afk.); 11. Nederlandse
provincie; 16. platvis; 18. telwoord; 20. onkosten (afk.); 21. fraaie kleding
(opsmuk); 23. venster; 25. grondsoort (turf); 26. riem voor jagershonden
(leiband); 27. geld; 29. Nederlandse provincie; 32. Nederlandse provincie;
34. afgemat; 36. kinderspeelgoed (dubbele kegel); 37. runderen (algemene
benaming); 39. gestreepte ezelachtige giraffesoort; 40. slechte gewoonte;
42. zuurdeeg (gist); 43. snelschrift; 45. gevangenis; 46. speeltuinattribuut;
51. dun (magertjes); 53. tennisterm; 54. Nederlandse provincie; 55. geestdrift; 56. soort agave (sierplant); 57. waterplas; 59. beginsel van blad of
bloem; 60. Nederlandse provincie; 62. jong hoen; 63. blunder; 66. binnenvaartuig; 67. spoedig; 69. windrichting (afk.); 71. gemeente in NoordBrabant; 73. eerlijk (oprecht); 74. brandvrije kluis; 75. zangwijsje; 78. Raad
voor Economische Aangelegenheden (afk.); 80. open strook in een bos; 82.
gewicht (afk.); 85. heden.
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Humanitas: wijkzorg!
2010
Alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Humanitas
wensen u en elkaar een gelukkig nieuwjaar!

Wethouder Hans Vervat deelde
taart uit bij Humanitas-Bergweg
Rotterdammers van 65 jaar
en ouder kunnen ook in 2010
gratis met het openbaar vervoer in de stad reizen. Dit
maakte wethouder Hans Vervat (Verkeer en Vervoer) op
18 december bekend tijdens
een bezoek aan de bewoners
van Humanitas-Bergweg in
het Oude Noorden. Voor deze
gelegenheid kwam de wet-

houder met een speciale OVtaart die in het bijzijn van de
voorzitter van de Raad van Bestuur, prof. dr. Hans Becker, en
directeur Humanitas-Bergweg,
drs. André Jager, aangesneden
werd.
Op de foto van links naar rechts:
Hans Vervat, mevrouw Karsbergen (bewoonster HumanitasBergweg) en Hans Becker.

Essaywedstrijd
Lof der Zotheid

Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de beroemde
satire Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus organiseert de
Belgische Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) in samenwerking met Creatief
Schrijven, Echt Krant, Visionair
België, Vlaams-Nederlands Huis
De Buren en de Humanistische
Alliantie een essaywedstrijd.
Humanisten uit België en Nederland worden daarbij uitgenodigd de zestiende-eeuwse
satire Lof der Zotheid te vertalen naar de 21e eeuw. Het thema van de wedstrijd is: Draait
de wereld door?
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (18)
In De Oud-Rotterdammer van 24
november van het vorig jaar
toonde Ghariba el Jadir u de, getuige het grote aantal goede inzendingen goed bekende, ijsmachine.

Schrijf ook mee! Mail uw essay
van maximaal 3500 woorden
De prijswinnaars van de boenaar essaywedstrijd@h-vv.be!
U moet wel snel zijn: de inzend- ken en dinerbonnen zijn: L.A.
Sibelo, en E. Boswinkel uit
termijn sluit 1 februari 2010.
Rotterdam, R. van WilgenEerste prijs: € 500, publicatie in burg-Stolze uit Hoek van HolHet Vrije Woord, www.deburen. land, A. Barnhard uit Schiedam
eu,
www.humanistischver- en J.J. Vrijdag en M. Zijlstra uit
bond.nl en www.human.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel. Van
Tweede prijs: € 300. Derde prijs: harte gefeliciteerd! U krijgt bin‘Kunst op leeftijd’: beeldende kunst door ouderen € 200. Bekendmaking van de nenkort uw prijs thuisgestuurd.
winnaars op 1 april 2010 tijdens
‘Kunst op leeftijd’ is een unieke weergave van honderden kunst- het Lof der Zotheid Satirefesti- Evelyne Borges Mendes van de
uitingen van deelnemers van het Kunstatelier van Humanitas- val. Voor het volledige regle- afdeling Voorlichting en PubliDe Leeuwenhoek in het Oude Westen van Rotterdam.
ment, surf naar: www.h-vv.be
of www.lofderzotheid.eu.
Het is adembenemend wat in
dit kunstatelier gepresteerd
wordt. De deelnemers van
het atelier maken werkelijk
prachtige kunstwerken!
Het boek wordt
uitgegeven door
Academische uitgeverij Eburon uit Delft
en is voor € 19,95 (inclusief een DVD) te koop
bij Humanitas en de betere
boekhandel.

citeit toont u hieronder het
nieuwe voorwerp. Nou ja,
‘voorwerp’, het is meer een
machine. Weet u waar het
hier om gaat en waar het voor
gebruikt werd (en zelfs nog
wordt)? Stuur uw oplossing
vóór 15 maart 2010 naar
Stichting Humanitas, Afdeling Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC
Rotterdam of mail naar info@
stichtinghumanitas.nl
(onderwerp: prijsvraag, vergeet
niet uw adres te vermelden)
en u maakt kans op één van
de vijf prachtige boeken
‘Open de luiken van uw geheugen’ met dinerbonnen ter
waarde van € 30, te besteden
in één van de vijftien Humanitas seniorenrestaurants.
De uitslag kunt u lezen in De
Oud-Rotterdammer van 23
maart 2010.
Medewerkers van Humanitas zijn van
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.

‘Kunst op leeftijd’ Schilderkunst van
Kunstatelier Humanitas’ - 256 pagi- Brons van Desiderius Erasmus in het
na’s - ISBN 978-90-5972-336-8
stiltecentrum van Humanitas-Akropolis

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier!
Humanitas zoekt voor haar verzorgingshuizen, verpleeghuizen, complexen levensloopbestendige woningen en de
wijkzorg in Charlois, Noord, Centrum, Delfshaven, Prins
Alexander, Hillegersberg/Schiebroek, Hoogvliet en Hoek
van Holland:

IJsselburgh is een prachtig, groot
servicecomplex in Beverwaard met 198
woningen, een restaurant en een royale, veilige binnentuin. Er zijn nog enkele
driekamerappartementen vrij.
Huurprijsindicatie: € 550,-.

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a.
een restaurant, bij NS- en metrostation
en RET-buslijnen voor de deur. Er zijn nog
enkele appartementen beschikbaar. Huurprijs: vanaf € 590,-. Er is ook een appartement te koop. Vraagprijs: € 135.000,-.

De Prinsenwiek in Het Lage Land is 21
etages hoog en de woningen bieden een
werkelijk schitterend uitzicht. We hebben enkele prachtige appartementen vrij.
Huurprijs: vanaf € 565,-. Kopen is ook mogelijk. Vraagprijs: € 135.000,- .

Informatie? Bel of mail Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34
of cbosker@stichtinghumanitas.nl

Verzorgenden IG

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

