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Die verpleegsters waren prachtvrouwen
Na mijn terugkeer uit Duitsland, waar ik in een fabriek
gewerkt had, begon het naoorlogse leven. Het was niet
makkelijk aan werk te komen,
maar bovendien openbaarde
zich bij mij tuberculose. Na
enige maanden thuis in bed,
vond de dokter aan de Baan
het beter voor mijn genezing
opgenomen te worden in Villa
Trompenburg in Kralingen.
Deze riante villa stond in het
Arboretum, beneden aan de
Honingerdijk.

De weg naar genezing verliep in dit
sanatorium als volgt. Eerst werd je
bedpatiënt. Dat hield in dat je 24
uur per dag je bed niet uit mocht.
Gelukkig lag ik met drie patiënten op
een grote kamer met uitzicht op de
huizen boven aan de dijk. Het leven
van patiënt viel niet mee. We waren
jong en moesten ons maar zien te redden. De lamp boven mijn bed had ik
met rood en wit papier afgeplakt (de
Feyenoord-kleuren) en mijn buurman
had hetzelfde gedaan met blauw en
wit, want hij was voor Xerxes.
Ik zal nooit vergeten hoe we op een
avond de zuster van dienst de schrik
op haar lijf joegen. Met simpele
middelen maakten we een pop. We
pakten een hangertje, hingen er een
kamerjas aan, maakten van een prop
kranten iets dat op een hoofd leek,
verder handschoenen en pantoffels
en bonden alles aan elkaar, zodat ‘de
pop’ op een mens leek. We hingen
het geval aan de gordijnrail voor
het raam en het zag er net echt uit.
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- Lezen en mensen kijken op de straat -

Tegen de lichte avondlucht boven de
huizen leek het alsof iemand zich had
opgeknoopt. Vol spanning wachtten we tot de zuster kwam. Toen zij
binnen kwam, ging mijn buurman
in het bed naast het raam zachtjes
aan het reutelen. De zuster bleef als
aan de grond genageld staan, gaf een
grote gil en vloog de kamer uit naar
de zusterpost. Het duurde geruime
tijd eer de rust was weergekeerd. Wij
lagen in een deuk, maar de hoofdzuster kwam al gauw en vier volwassen
mannen kregen de wind van voren.
Zo werd ons monotone leven even
verstoord. Het was niet mis dag in

- Lopend patiënten kort voor hun terugkeer in het gewone leven -

dag uit stil plat te moeten blijven
liggen. We werden gewassen, naar
de wc mochten we niet en het raam
stond dag en nacht open.
Winter
Elke zes weken werden we met een
busje naar de Baan gebracht, waar
de dokter met het röntgenapparaat
keek hoe het er met onze longen
voor stond. Schermbeeldfotograﬁe
bestond nog niet en de dokter stond
een paar minuten aan alle kanten te
kijken naar je longen. Je wist niet dat
dit ook voor de dienstdoende arts niet
zo gezond was, al droeg hij een loden
schort. Later werd dat beter.
In de winter werd ik overgebracht
naar de open waranda aan de achterzijde van de villa. Het was een
strenge winter. De avondzuster zette
aan het eind van haar dienst op het
kastje naast elk bed een waskom met
water. De volgende morgen was het
water stijf bevroren. De zuster sloeg
er een gat in en we werden gewassen
met ijswater. Na enige tijd deed dat
koude water ons niets meer.
Ondertussen werd het ons duidelijk
dat er barakken op het terrein ge-

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

bouwd zouden worden. De toename
van het aantal tbc-patiënten maakte
dat noodzakelijk. Wij kregen ook
te horen dat er voor vrouwelijke
tbc-patiënten barakken waren aan de
Boezem.
Kapper
Het regelmatige bezoek van de
kapper bracht ons wat aﬂeiding. We
lagen al in de nieuwe barak midden
in de tuin, toen mijn buurman en ik
besloten ons hoofd helemaal kaal te
laten scheren. Dat bracht weer wat
leven in de brouwerij.
Veel familieleden kwamen even kijken hoe we erbij lagen. Dan kwam de
lang verwachte dag, dat je ‘op stoel’
mocht. Het genezingsproces kwam
dichterbij en je kon door de open
deuren het prachtige arboretum wat
beter bekijken.
En dan - lang gewacht en stil
gezwegen, nooit gedacht maar toch
gekregen - werd je lopend patiënt en
eindelijk konden we de schoonheid
van het arboretum beter bewonderen.
Naar huis
Om je heen zag je telkens een me-

depatiënt het bericht krijgen, dat hij
naar huis mocht. Ook voor mij brak
in het najaar van 1947 die langverwachte dag aan. Ik mocht naar huis!!
Ik was beter!! Gek genoeg viel het
weer thuis zijn me aanvankelijk niet
mee. De deuren en ramen waren
dicht en ik vond het benauwd. Je
miste je maten en, niet in de laatste
plaats, je steun en stut in zware dagen: de zusters en verder verplegend
personeel. We hadden vaak pret met
de zusters. Je kon veel met ze lachen,
maar ook over je zorgen praten. We
waren het er als patiënten allen over
eens, dat de zusters fantastische
vrouwen waren. Ze liepen de kans
door ons met de tuberkelbacil besmet
te worden, maar toch bleven ze ons
trouw verplegen. Het waren prachtvrouwen. Ik ben ze dankbaar voor de
rest van mijn leven.
H.J. Oosterloo
Kijffhoeck 29
3261 EG Oud-Beijerland
0186 621341
hiljan@tiscali.nl
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--------------------WOONDECOR------------------

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

D. van Vianen VOF
Voor info:

010-414 86 43 of
06-1812 4248
Linker Rottekade 11b
3034 NT Rotterdam
Kvk nr. 24338212
email: info@huis-ontruiming.nl

Senioren ledikant Robert 90 x 200 cm blank eiken
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras

gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

€ 349,00

Bijpassend nachtkastje € 129,00

●

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

●

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

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

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

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

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

●

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

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Luxe senioren fauteuil
in diverse kleuren

€ 295,00

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

Zonnesteekprijs

Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden

Zonnesteekprijs

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

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

20-11-2009 16:33:25
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Verzamelen sportplaatjes van alle tijden
De laatste jaren kennen we de verzamelwoede van de eredivisie-voetbalplaatjes. Denk niet dat het hier om een nieuwe
rage gaat. Het sparen van papieren sportidolen is van alle tijden. Uit de jaren vijftig herinner ik mij de albums: ‘Blue
Band 40 sporten en spelen in woord en beeld’, ‘Goal alles over voetbal’, ‘Voetbalprominenten’(Rizla) en ‘Sportparade’
(Spark). En later maakten de ‘Voetbalsterren albums’ en de ‘Panini voetbalplaatjes’ ook heel wat los. Het Italiaanse bedrijf Panini is al sinds de jaren zeventig Europees marktleider op dit gebied.
Niet veel mensen weten nog dat Rotterdam dè vooroorlogse uitgever van nationale sportplaatjes binnen haar grenzen
had. Het was The Vittoria Egyptian
Cigarette Company, gevestigd op de
hoek van de Admiraliteitskade en de Inﬁrmeriestraat. De ﬁrma fabriceerde de
bekende Miss Blanche-sigaretten. Het
doosje - met een vrouwenﬁguur met
hoed op en sigaret in de mond – was
beeldschoon. Maar dat was voor vele
rokers niet de reden om Miss Blanche
te kopen. Neen, de plaatjes die je er bij
kreeg, dat was het. En het summum
was ook toen al om het bezit compleet
in albums te hebben.
Er werd zelfs een ‘Miss Blanche
premie catalogus’ uitgegeven. Daarin
stond vermeld: ‘Alle in deze catalogus
afgebeelde premies zijn verkrijgbaar
tegen inzending der bons verpakt bij
onze bekende sigaretten. De premies
zijn te bezichtigen in onze toonzaal
Admiraliteitskade 70 Rotterdam’.
Later kon dat ook in de toonzaal aan de
Hoogstraat 36 en in die van Amsterdam
en Den Haag.

Voorloper
Voorloper van de Miss Blancheverzamelalbums was het boekje ‘De
voetbalwereld in karikatuur’ (1927),
getekend door Charles Cocheret; hierin
onder anderen Sparta-speler Cas Ruffelse en de Feyenoorder Puck van Heel.
Het eerste echte sportalbum met Miss
Blanche-plaatjes betreft ‘Motorrijders’.
In de periode 1930-1932 verschenen
achtereenvolgens de albums: ‘Sport/
ﬁlmsterren’; ‘Voetballers e.a. sporten’;
‘KNVB Elftallen’; ‘200 vooraanstaande voetballers – competitie 1931-1932
KNVB’ en ‘Nationaal Sport-album
1932’. In 1933 kwam een bijzonder
album van Miss Blanche uit: ‘Competitiewedstrijden spelfoto’s seizoen 19321933’. Het bestaat uit honderd fraai
gekleurde platen van spelmomenten
met beschrijvingen. In complete staat
behoort dit album nog steeds tot een
van meest begeerde verzamelobjecten
van Nederland.
Interessant
Minder waard, maar even interes-

sant is het ‘Miss
Blanche Nationaal
Sport-album
1932’. Het album
(zonder plaatjes)
was verkrijgbaar
tegen inlevering
van 90 punten
of 65 cent. Met
200 gekleurde
plaatjes van
verschillende
sporters had je
het album vol.
Voetballers
waren er niet
bij, want daarvan bestonden immers
afzonderlijke albums. In het album
komen ook minder bekende sporten
voor als aviatiek, kegelen, schermen,
motorrijden en korfbal. Uiteraard ook
een aantal Rotterdamse sporters, zoals
de zwemsters Willy den Ouden, Puck
Oversloot, Truus Baumeister, Marie
Braun en Truus Klapwijk. Met de
boksers Bep van Klaveren, Huib Huizenaar, Rienus de Boer, Leen Sanders,

- Het Miss Blanche Nationaal
Sport-album uit 1932 en een
pagina daaruit. -

Robert Disch, Piet van
de Veer en de amateurkampioen van
Rotterdam Ossendrijver is Rotterdam
ruim vertegenwoordigd. Bij het motorrennen zien we Arie van der Pluym en
bij het cricket: F.C. Ruychaver (VOC).
Vermelding verdienen voorts de lange
afstand-loper Ab Groeneweg en de
korfballers Ebeli en Goederen van RSV
Rozenburg uit Rotterdam.

Bekers
Roken en sport leken dus goed
samen te gaan, maar toch besloot
de wetgever een stokje te steken
voor de verspreiding van gratis
reclamemateriaal door tabaksfabrikanten. In maart 1934 kwam
daardoor een abrupt einde aan de Miss
Blanche-plaatjes. Teleurstelling bij de
verzamelaars en ongetwijfeld een klap
voor de Rotterdamse ﬁrma, die het
verder moest doen met het beschikbaar
stellen van Miss Blanche-bekers voor
bijvoorbeeld het Neptunus-voetbaltoernooi en de Schie-zwemwedstrijden.
Cees Zevenbergen

CCtje Over politiek en “ruimen”

c foto burosolo.nl

Wanneer u dit leest, zit ik even in Frankrijk. Ik heb al meer gezegd: de boog kan niet altijd
gespannen blijven. Ik heb nog krap twee honden te gaan, en ik ga van die tijd genieten zoveel
als ik maar kan. Laat de boeren maar dorsen. En het nieuws in de kranten is nou niet van dien
aard dat je denkt: Goh, ik moet blijven anders mis ik van alles. Neem alleen die kabinetsformatie, ik weet dat het niet makkelijk is, maar ja, als het makkelijk was ging iederéén het doen en
hoefden we niet al die doctorandussen in te huren. Maar dat je met dat CDA nou werkelijk alle
kanten op kan, bewijst toch wel het feit dat ze het zelfs eens dreigen te worden met die nar van
een Wilders. Niet dat ik het oneens ben met alles wat ie zegt, maar ik wou dat het eens gezegd
werd door iemand met verstand.

Cox Column

Even terzijde: ik had het net over boeren.
Nou is er op het ogenblik op zondagavond het programma Zomergasten,
bij de VPRO. U weet dat gelukkig niet,
maar dat is het lievelingsprogramma
van de intellectuelen, of zij die er voor
doorgaan. Dus is het zwaar overschat,
maanden van te voren zijn er al hevige
discussies over wie het presenteert, wie
de gasten zijn, en als het aan de gang
is, is het op het Leidseplein het gesprek
van de dag. Even nog verder terzijde:
de Grachtengordel is benoemd tot Werelderfgoed door Unesco. Zo mag ik het
horen. Een openluchtmuseum, dat is wat
Mokum is en dat zou alle grootsmoelen
ter plekke tot enige bescheidenheid
moeten manen. Nòg verder terzijde: ze
kunnen niet eens een tunnel graven. En
als straks de boel is ingestort of ze zitten
met miljarden (!) tekort, dan moeten
WIJ dat oplossen, want, zo zei een of

andere minkukel in de raad aldaar, “het
was van nationaal belang!” Dus dat men
in Nul Twintig met de Metro van Noord
naar Zuid kan is ONS pakkie an. Ja, ze
zijn daar niet van de eerste enormiteit
gebarsten.
Maar goed, Zomergasten is een aardig
programma, hangt erg af van de gasten,
de eerste was Jan Marijnissen, die op mij
een grote indruk maakte met alles wat ie
zei, het kwam er kortweg op neer dat het
ons allen in deze tijd ontbreekt aan saamhorigheidsgevoel, ja, ik zat al kijkend te
denken: als alles wat jij zegt die partij
van jou is dan ga ik daar in de toekomst
op stemmen. Ook hoe hij vertelde dat zij
in de Tweede Kamer aanvankelijk door
ﬁguren als Kok en Melkert met de reet
nog niet werden aangekeken sterkte mij
in de opvatting dat de PvdA niet meer is
dan een usurpatorisch (zoek maar op in

van Dale) stel machtswellustelingen.
Maar, ik had het eigenlijk over boeren
zoal ik al zei, en de tweede Zomergast
was Maarten ‘t Hart, voor wie ik een
zwak heb, al heb ik weinig van hem
gelezen. De gasten mogen dan hun
“favoriete” TV–fragmenten laten zien,
en Maarten vergastte ons op beelden van
die schandelijke “Ruimingsacties” van
koeien van enige jaren geleden, toen
er zogenaamd Mond- en Klauwzeer
heerste, waar de bioloog Maarten van
onthulde dat dat heel goed te genezen
was, er waren ook geneesmiddelen voor,
maar nee, “ruimen”, gewoon een ander
woord voor vermoorden. En wij zijn het
allemaal alweer vergeten. En meneer
Brinkhorst die ervoor verantwoordelijk
was, rust op z’n lauweren. Politici,
schuim is het, de goeden niet te na
gesproken.

Nou ja, ik ben dus even weg, ik had u
nog even willen vertellen van het “skutsje silen” in Friesland, waar ik vorige
week was, samen met mijn vriend Rients
Gratama bij de onvolprezen Riemer van
de Velde in zijn prachtige huis aan het
meer in Langweer, maar daar is helaas
geen plaats meer voor.
Het is zoals met die arme kinderrijke
jood die bij de rabbi kwam met de vraag:
“Bestaat er een religieus geoorloofd en
volkomen veilig voorbehoedsmiddel?”
Rabbi: “Bestaat. Limonade drinken.”
De arme Jood: “Ervoor of erna?”
Rabbi: “In plaats van…”
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Openhaarden &
Kachelcentrum

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Opticien

“De Griff ioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Alleen maar liever samen?
Voor singles van 40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
015 ‐ 88 94 807

Behandeling bij u thuis mogelijk!
* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie

VOOR EEN PERFECT KAPSEL GAAT U NAAR
DE NEDERLANDSE KAPPERSAKADEMIE

* Gratis ophalen en thuisbezorgen

Knippen € 9,25 ● Kleuren vanaf € 28,95
Mariniersweg 149,3011 NK Rotterdam
Maandag t/m vrijdag
: 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag
: 09.00 - 15.00 uur
tel. 010 - 411 13 15, www.kappersakademie.nl

27800088 adv De Oude Rotterdammer.indd 1

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

05-08-2010 12:52:02

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

Bij Argos ThuisZorg

gratis lidmaatschap Argos ErOpUit!

Argos ThuisZorg biedt hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagverzorging
en dagbehandeling, aanpassingen in huis, personenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis.
Nieuwe cliënten die zorg of huishoudelijke hulp krijgen van Argos ThuisZorg komen in aanmerking
voor een gratis lidmaatschap van Argos ErOpUit.
Argos ThuisZorg: Altijd in de buurt!
Argos ThuisZorg kunt u inschakelen als u behoefte heeft aan (meer) zorg. Bij de zorgverlening is uw zelfstandigheid en privacy ons
uitgangspunt. De wijze waarop Argos ThuisZorg de zorg invult, hangt vooral af van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.
Argos ThuisZorg probeert daarin altijd aan te sluiten bij wat u nog kunt en zou willen. In de aanpak wordt ook uw partner/ familie
nadrukkelijk betrokken.

Gratis lidmaatschap Argos ErOpUit voor nieuwe cliënten
Als u voor het eerst zorg of huishoudelijke hulp krijgt van Argos ThuisZorg, dan kunt u tot het einde van het jaar gratis het
lidmaatschap van Argos ErOpUit (ter waarde van € 19,50) ontvangen.

Argos ErOpUit: Blijven meedoen en (her)ontdekken
Argos ErOpUit is een uitstapjesbureau voor senioren die zelfstandig wonen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland,
Hoogvliet, Spijkenisse, Barendrecht en Albrandswaard. Iedere twee maanden brengt zij de Argos ErOpUit krant uit met daarin
een groot aanbod aan praktische, recreatieve en culturele activiteiten.

Meer informatie

Argos ThuisZorg maakt onderdeel uit van Argos Zorggroep.
U vindt Argos ThuisZorg in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis, Hoogvliet en Albrandswaard.
Argos ThuisZorg is 24 uur per dag beschikbaar.
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Kijk voor zorgmogelijkheden van Argos ThuisZorg op www.argoszorggroep.nl
of bel 010 - 409 30 00.
Kijk voor meer informatie over Argos ErOpUit op www.argoseropuit.nl
of bel 010 - 409 13 31.
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 122”
Ik had mezelf voorgenomen niets te berichten over de
(meest uiteenlopende) reacties, die ik kreeg uit Rotterdam
aan Zee (Hoek van Holland). Maar, eigenwijs als ik ben,
schrijf ik toch dat HvH net zo bij De Oud-Rotterdammer
hoort als IJsselmonde, Delfshaven, Zuidwijk/Pendrecht,
Charlois, Kralingen/Crooswijk of welke deelgemeente ook.
Hoekenezen zijn Rotterdammer! Hoekers horen gewoon bij
ons; geen gezeur. In mijn Spionnetje van deze week, kom
ik nog even terug op ‘de klachten’.

Daar waar oplossingen van buiten De
Hoek de spoorwegovergang geografisch
tot op de meter benoemden, had de
Hoekse inzender het over de (spoor)overgang. En dan bedoelde hij/zij zeker niet
de crossing naar de Slachthuisweg.
We doen een greep in de oplossingen:
P.W. Beverloo (Capelle aan den IJssel):
Hoek van Holland, Harwichweg - thans
N211, E25 & E30! - links van de foto ga
je naar de Stationsstraat en de Berghaven.
De spoorwegovergang was onbeveiligd;
zover ik mij herinner stond iemand van
de NS met een rode vlag het verkeer op
de Harwichweg te regelen. De trein ging
naar het kopstation Hoek van HollandStrand, er was (is) ook nog een station
Hoek van Holland, speciaal voor de boottrein en om passagiers die niet naar het
strand wilden te laten uitstappen.
In de jaren zestig ging je tijdens de
zomervakantie met de trein - getrokken
door een bruine dieselelektrische (goederen)locomotief - van Centraal Station
Rotterdam naar kopstation Hoek van
Holland-Strand. Daar werd jaarlijks een
zomerkamp voor Rotterdamse kinderen
georganiseerd, ‘s morgens heen en ‘s
middags terug. Met een groene NS Locomotor werden de achterste rijtuigen van
de locomotief gescheiden en door een
wissel kon de locomotief via een ander
spoor worden gerangeerd om vervolgens
in de goede rijrichting weer te worden
aangekoppeld.”
Franz Ongering (Voorburg): “Als Haags
jongetje was en is Hoek van Holland voor
mij altijd een bizar oord gebleven, met
straten zonder huizen, Nissenhutten, een
station niet voor de gewone trein, op weg
naar een strand dat nooit bereikt werd,
waar geheimzinnige half wel en niet
gebruikte rails lagen (daar heb ik nog een
foto van gemaakt in maart 1950) , en een
overweg die niet herkenbaar was en zelfs
geen spoorbomen had ! En die laatste
staat nu met trein op de foto!! Geen twijfel dus: het is Hoek van Holland, trein
tussen Haven en Strand in de jaren ‘60.”
Joke Voskamp-van Zwienen (Maassluis):
“Wat leuk eens een foto van Hoek van
Holland in De Oud-Rotterdammer te
zien; dit is de overweg vlakbij het station
HvH-haven en de trein komt vanaf het
station strand. Op de achtergrond zie je
aan de rechterkant de watertoren in het

Roomse Duin; helaas is deze afgebroken
en daarmee ging een stukje nostalgie
verloren. Als je voor het huis langs gaat,
kom je op de Stationsweg en zo bij de
Berghaven, waar vroeger zwemles werd
gegeven. Onderlangs de straat was een
bunker en daarin was het omkleden
geblazen. In het water lag een groot vlot,
waar de leermeesters, de heren Mond en
Zeekles op stonden. We mochten nooit
springen, want dan werden zij nat, maar
natuurlijk gebeurde dat toch regelmatig
en dan werd je eruit gehaald en naar huis
gestuurd.
Als kind ging ik ‘s zondags vaak samen
met mijn neef met onze opa wandelen en
dan liepen we steevast over de spoorwegovergang naar de haven. Net voor
de overweg staat een boord dat je naar
de Spido rondvaart kunt; deze steiger
ligt aan de Nieuwe Waterweg en bestaat
nog, maar is volgens mij nu niet meer
in gebruik bij de Spido. In het weiland
achter het bord liepen altijd twee paarden
van de drankrijder. Hij bracht met paard
en wagen limonade en bier naar de
verschillende cafés en restaurants. Als ik
erg lang achter de pc blijf zitten komen er
nog wel meer herinneringen boven, want
ook op de Stationsweg heeft de KNRM
haar onderkomen; in de Berghaven ligt de
reddingsboot.”
D. van Eijk-Verkade (Hoek van Holland):
“Ik denk dat de foto net na de oorlog
genomen is. In het hoekhuis woonde de
familie Hessels. Een eindje verderop heb
je Berghaven en links daarvan was de
Maatschappij Zeeland gehuisvest. Nu is
het de Stena line.”
Gerard Voogt (Bruinisse): “In die tijd
woonde ik in Hoek van Holland. Dit is
de spoorwegovergang RietdijkstraatStationsweg vv. in Hoek van Holland.
De foto is genomen vanaf het NS station
HvH-Haven richting NS station HvHStrand. De trein rijdt richting strand en
is van het type Hondekop, in de groene
kleur. Later, begin jaren ‘70 werden ze
geel. De fietsers rechts staan op de Rietdijkstraat klaar om over te steken naar
de Stationsweg die langs het huis loopt.
In het huis woonden Gerard en Suus
Hessels met hun kinderen. Gerard was
beheerder van de blauwzuurgasfabriek
langs de Berghaven. Dit blauwzuurgas
was nodig om de verlichting van de
lichtopstanden als vaarwegmarkering

TOEN
te laten branden. Ook zien we achter de
fietsers een bord dat rondvaarten van de
Spido vermeldt, én we zien de watertoren. Links achter de Solexbemanning
kon je naar beneden rijden, onderlangs
de Berghaven; links naast de Solex
lag het terrein van de veerdiensten op
Engeland. Deze plaats passeerde je als
je naar zwemles in de Berghaven ging.
Dat was omkleden in bunkertjes langs
de Berghaven, daarna klappertandend
wachten tot je werd geroepen door oma
Berkhout of mevrouw Smith, dan de
loopplank af naar het zwemvlot. Al naar
gelang je gevorderd was, kreeg je kurken
of een lijn om van de lesgevenden zoals
Joop Jansen, Corrie Holleman, Jan Mondt
en de nestor Oep Seekles. De Waterweg
en omgeving waren altijd een trekpleister voor ons jongens van 9 tot 13 jaar.
Altijd was er wel iets te zien of te doen.
Touw splitsen of koper poetsen of met de
marconist morseseinen uitluisteren aan
boord van de zeeslepers van Leen Smit,
de Maas, de Schelde of de Blankenburg.
Daarna lekker uitheems eten bij de
kok in de kombuis, want nasi, bami of
kerrie kreeg je bij je moeder thuis niet.
Natuurlijk werden er ook minder brave
dingen uitgehaald, zoals ongevraagd met
roeiboten rondvaren in de haven, fikkie
stoken op het kleine strandje, in de kleine
vuurtorentjes klimmen of kijken wie er
zonder ongelukken over de grote bonken
stortsteen durfde lopen bij de steensteiger
langs de Waterweg.”
Cor de Rijke (Oud-Beijerland): “Met
enige regelmaat doe ik als (in Rotterdam
geboren en getogen) treinmachinist
station Hoek van Holland Haven aan.
Het herkennen van deze locatie was voor
mij dus niet zo moeilijk. Deze prachtige,
nostalgische foto werd gemaakt vanuit
de richting van de perronsporen 1 en 2
aldaar. We zien dus de spoorwegovergang
aan de Harwichweg. Ten tijde van deze
opname, uit begin jaren ‘60, was er nog
geen echte overwegbeveiliging. Passanten werden slechts door middel van borden gewaarschuwd. Zo te zien werkte dat
toen nog... De foto staat overigens, samen
met een aantal andere Spoorse historische
wetenswaardigheden, afgebeeld op de
website www.feijenoordsemeesters.nl
Tja, en het toeval wil ook nog eens dat ik
daar zelf de webmaster van ben. Wanneer
we het tenslotte over de verschillen tussen toen en nu hebben: vandaag reed ik

NU
als machinist nog eens de plek in kwestie
voorbij. Even snel een fotootje maken
vanuit de cabine (sorry voor de vuile
ruit!) leek mij zeker gepast. Bij deze stuur
ik hem mee. O ja, ga vooral nog lang
door met deze leuke rubriek!”
Ed Straatman (Ridderkerk (Bolnes)): “Ik
passeerde deze overweg 55 jaar geleden
menig keer gedurende vele vakanties
(we hadden een zomerhuisje in Hoek
van Holland) om bij Dirkzwager aan
de Berghaven te komen, teneinde daar
hele dagen op een bankje aan de Nieuwe
Waterwegkant te verblijven. Zoals vele

kinderen vroeger langs de kant van de
weg autonummers van passerende auto`s
noteerden, zo schreef ik als kind alle
inkomende en uitgaande schepen in een
schriftje. Uit die tijd herinner ik mij ook
de vele barakken in Hoek van Holland,
waarin de Engelse militairen gelegerd waren, die van en naar Duitsland
reisden.”
De Duitse inktvis wees M.M.J.de
Ruijter, Pres.J.Lelsstraat 55, 3151 SH
Hoek van Holland als winnaar van de
attentie aan.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 124

Dit is nu een WWDN-foto, waar ik bijna vijf jaar naar heb gezocht. We zien een
Rotterdamse straat, met doodgewone huizen. In die huizen wonen echte
Rotterdammers; zij zijn namelijk nieuwsgierig. Kijk maar naar de loerende blikken
tussen de gordijnen; men wil weten wat er buiten toch gebeurt.
Er is een Christelijk Militair Tehuis, maar in mijn diensttijd (lichting 57/1) werd dat
al PMT of KMT genoemd (de P voor protestant, de K voor katholiek). Ook is er een
EHBO-post gevestigd óf kon je daar soms EHBO-lessen volgen? Voor de deur zijn een
dame, verschillende heren, twee (Vespa?) scooters, drie automobielen en een
motorrijwiel te zien. Is dat de christelijke strijdmacht die op uitrukken staat of
wachten zij op spoedeisende EHBO-diensten?
Ik neem geen blad voor de mond, als ik zeg dat deze personen weinig tot niets met de
gevelopschriften te maken hebben. Maar waarom zijn ze bijna 60 jaar geleden daar
dan gefotografeerd? Ik weet zeker, dat tientallen, zo niet honderden DOR-lezers hun
mobiliteit aan deze personen (en hun collega’s) te danken hebben.

Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 24 augustus 2010 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje a.u.b. uw woonadres niet.
Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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BLONK

ZONDER ZORGEN VER

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

BEDRIJFSPANDEN

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

HUIZEN

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




VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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



U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

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

Leerbewerking

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

Restauratiewerk

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

48 uur service

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

Senioren verhuizingen

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

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

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

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

www.miedemaenzn.nl

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

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

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

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

KUNSTGEBITTEN
l
l
l

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Pinnen en elektronisch betalingsverkeer zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De jongeren worden er van jongs af aan mee opgevoed en weten al niet beter. Sommige ouderen, gewend aan
persoonlijke hulp aan de bankenbalie, hebben er nog steeds moeite mee.

Tips om veilig te pinnen en bankieren
Een deel van de ouderen denkt dat pinnen en internetbankieren onveiliger zijn dan vroeger
het contante geldverkeer of – als eerste girale vorm de - betaalcheques en acceptgirokaarten.
Hoeveel contant geld is er vroeger niet gestolen of afhandig gemaakt? Het enige verschil tegenwoordig is dat als iemand naïef of onoplettend handelt het vaak om grotere bedragen gaat.
Deze mensen, soms halfdement of argeloos, werden vroeger ook ‘getild’ als zij geen betrouwbare en preventieve hulp hadden. Daarom maar weer eens een aantal tips voor veilig pinnen en
elektronisch betalen op een rij gezet. Jongeren zullen ze vaak erg voor de hand liggend vinden,
maar voor ouderen kunnen ze misschien helpen om diefstal en fraude tegen te gaan.

Informatie
Opinie

• Geef niemand de pincode van uw pasje. Zelfs niet aan vriendelijke vreemde
mensen die u zogenaamd willen helpen.
Een bankemployé zal nooit naar uw
pincode vragen. De pinpas krijgt u altijd
beveiligd thuis gestuurd.
• Bewaar de pincode los van uw pas.
Het beste is ergens anders thuis. Probeer
hem te onthouden. Als dat niet lukt, zijn
er mogelijkheden genoeg hem op een
geheime plaats terug te vinden. Bijvoorbeeld: indien u een agenda heeft met
talloze telefoonnummers, schrijf dan
een naam van iemand op die u eraan
herinnert dat daarachter de pincode
staat. Schrijf dan achter de naam een
telefoonnummer van tien cijfers van
Rotterdam of Den Haag. Bijvoorbeeld
010- 2367890. Dan zijn de laatste vier
cijfers (of de eerste vier van het tweede
nummer) de pincode van uw pasje.
Zelfs als iemand uw pasje en agenda
samen inpikt, wordt het nog een heidens
karwei uw pincode te achterhalen.
Tegen de tijd dat hij of zij alles heeft
uitgeprobeerd, heeft u uw pasje al lang
laten blokkeren.

• Kijk bij de pinautomaat, zeker in de
stad, wie er achter u staat en of die
probeert mee te kijken. Vertrouwt u het
niet, loop dan weg en ga ergens anders
of een andere keer pinnen.
• Raak niet in paniek als een pinautomaat een foutmelding geeft bij het
insteken van uw pas. Vaak is hij wat
vervuild of er zitten wat haartjes op.
Vooral bij onbemande tankstations is
de apparatuur scherp afgesteld. Even de
pas schoon maken kan al aardig helpen.
•Ouderen die zich helemaal onzeker
voelen, kunnen een bankkantoor
inlopen en bij de balie geld pinnen
(maar ook dan moet u uw eigen pincode
intoetsen en aan niemand geven).
• Mensen die het echt niet meer zelf
kunnen of durven, kunnen aan hun kinderen of zeer betrouwbare kennissen en
vrijwilligers een machtiging geven voor
hen geld te halen en/of betalingen te
verrichten. Dat kan ook via internetbankieren, hetgeen heel overzichtelijk is.
• Maar pas op of de betrouwbare
persoon ook werkelijk te vertrouwen
is. Wij weten uit de zaken die bij een

klachtencommissie van een bank zijn
gekomen, dat zelfs een betrouwbare
zoon de rekening van zijn moeder
leegplukte met de pincode die zij hem
had gegeven in de veronderstelling dat
het met haar zoon wel veilig zou zijn.
Overigens moet hierbij aangetekend
worden dat in deze ‘case’ de zoon
drugsverslaafd was.
• Pin aan de deur alleen indien u 100
procent zeker bent dat de aanbieder van
het bestelde pakket te vertrouwen is.
Zelfs aanbieders in uniform van TNT
of ander postorderbedrijf hoeft u niet te
vertrouwen. Als de bestelling door u is
geplaatst, dan is de betaling meestal ook
al geregeld. Mensen die beweren dat u
een prijs hebt gewonnen en daarvoor
een klein bedrag moet pinnen, zijn
volstrekt onbetrouwbaar.
• Een grijs gebied is als één zoon of
één dochter de ﬁnanciële huishouding
van ouders doet, zonder aan broers of
zussen duidelijk verantwoording af te
leggen. Vader of moeder vertrouwen
de persoon volledig. Hoeveel keren
hebben wij niet in onderstaande rubriek

vragen en vermoedens beantwoord over
verdenkingen van (kleine) zelfverrijking van de betreffende persoon. Als
men extra dingen doet voor moeder of
vader, is er helemaal niks op tegen dat
men daarvoor een extraatje krijgt. Maar
houd dat niet geheim voor de andere
kinderen.
• Indien ouderen zelf het elektronisch
bankverkeer (via internet) doen, moeten
zij ook veiligheidsmaatregelen in acht
nemen. Geef nooit wachtwoorden voor
toegang en benodigde codes voor transacties aan anderen. Tenzij u natuurlijk
hiervoor ook zeer betrouwbare kinderen
of kennissen inschakelt (zie de waarschuwingen bij pinnen).
• Ga nooit op mails in voor veriﬁcatie
van uw bankrekening. Een bank zal dat
nooit aan u vragen. Het zijn vaak hengelmails naar uw wachtwoord en codes
bij internetbankieren.
• Controleer of uw banksite is beveiligd.

Ontbreekt het slotje in de groengemaakte adresregel, dan is de kans heel
groot dat het een nepwebsite is die
u probeert codes en wachtwoord te
ontfutselen. Check ook altijd de over te
maken bedragen en naar welk nummer
het moet worden gestuurd. Zorg ervoor
dat uw pc ook is beveiligd.
Het lijkt allemaal erg veel wat u moet
doen, maar in de praktijk valt dat
wel mee en doen mensen dit soort
handelingen al gauw automatisch.
Vroegere moesten ze met contant
geld ook heel alert zijn. Het ‘mooiste’
voorbeeld hoe iets fout kon gaan, was
de oudere vrouw die over duizenden
guldens beschikte en die verstopte in de
schoorsteen van haar kachel. De biljetten waren in de winter vergeten toen de
kachel werd aangestoken…

Een laatste mooie bloemenwens
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Ouders staan niet op
rouwcirculaire
Onze dochter is enkele jaren terug
overleden. Uit haar eerste huwelijk
had zij een dochter. Zij was voor de
tweede keer getrouwd met een oudere
man, die kinderen meebracht uit een
eerder huwelijk. Ze waren beiden niet
onbemiddeld. Haar tweede man heeft
alles bij haar uitvaart geregeld. Op de
rouwcirculaire vermeldde hij zichzelf,
mijn eigen kleindochter en zijn kinderen. Wij (ouders) en haar broers en
zussen werden niet vermeld. Volgens
mijn schoonzoon vond de uitvoerder
van de uitvaart dat niet nodig. Ik heb
daarover een andere mening. Gezien
uw rubriek ben ik al die jaren na dato
ook achterdochtig of het erfrecht wel
correct is toegepast. Ik ben benieuwd
naar uw antwoord.
In interne familiezaken willen wij niet
treden. Het is in het algemeen wel
gebruikelijk dat op een rouwkaart de
directe eigen familie (dus het gezin)

wordt vermeld. Vaak ook wel de nog
levende ouders, broers en zussen.
Dat hangt van de eerste nabestaanden
(echtgenoot of echtgenote en kinderen)
af. Of zij dat ook willen. In de regel
speelt hierbij inderdaad de uitvaartondernemer een adviserende rol.
Heel vaak zie je in rouwadvertenties
ook dat andere familieleden een aparte
mededeling plaatsen. Om redenen dat
een rouwkaart of advertentie - als er
veel mensen moeten worden genoemd
- nogal onoverzichtelijk wordt. Een
aparte advertentie geeft dan veel meer
‘medeleven’. Maar een ieder kan daar
natuurlijk anders over denken. De
familie zelf zal dat onderling moeten
bepalen.
Wat betreft erfrecht is er niks aan de
hand. De echtgenoot en haar kinderen
van uw overleden dochter zijn de
directe erfgenamen als zij in een
testament niet anders heeft bepaald. U,
als ouders (en haar eventuele broers
en zussen), komt volgens het wettelijk
erfrecht pas aan de orde als er geen
directe erfgenamen (zoals echtgenoot
en kinderen) zijn.

Dus uw argwaan daarin is onterecht.
Wij adviseren ook altijd hierover open
en eerlijk te praten met uw schoonzoon. Tenzij de verhoudingen uiteraard
hierin zijn geëscaleerd.
Samen met vriendin
nu geregistreerd
Ik ben weduwe en heb geen kinderen.
In 2002 heb ik een testament laten
opstellen waarin ik heb vastgelegd dat
mijn nalatenschap naar een vriendin moet gaan. Zij heeft twee zonen.
Daarin is ook opgenomen dat als zij
is overleden mijn nalatenschap is
bestemd voor haar twee zonen. Vorig
jaar ben ik echter met de vriendin een
geregistreerd partnerschap aangegaan.
Moet ik nu het testament wijzigen?
Een geregistreerd partnerschap is
vrijwel gelijk aan een huwelijk. In
dat geval geldt voor de partners het
erfrecht zoals dat voor gehuwden is.
Belangrijk is daarbij vooral de hoge
ﬁscale vrijstellingen. Aan een eerder
samengesteld testament hoeft dat niks
te veranderen. Tenzij de opsteller

van het testament ook vindt dat de
testamentaire situatie dient te worden
gewijzigd.
Door het geregistreerd partnerschap
wordt u automatisch de (mede)
erfgenaam van uw partner. De zonen
van haar krijgen voor hun erfdeel een
vordering op u als partner die pas geëffectueerd kan worden als u overlijdt
of een andere relatie bent aangegaan.
Tenzij uw partner natuurlijk in haar
testament anders heeft besloten.
Raadpleeg een notaris als u denkt dat
de situatie anders gaat lopen of dat u
het anders wil.

AOW en pensioen
Afkoopmogelijkheid van
landbouwpensioentje
Mijn vrouw heeft het aanbod van
het Bedrijfspensioenfonds voor de
Landbouw gekregen om haar kleine,
ooit met werk in kassen opgebouwde
pensioen af te kopen. Het gaat om een
afkoopbedrag van slechts €150 bruto.
Ik ben zelf net 65 jaar geworden, krijg
AOW en voor haar de volledige toe-

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
slag op de AOW, omdat zij als jongere
vrouw geen inkomsten heeft. Zij heeft
ook de mogelijkheid de afkoop uit te
stellen tot haar 65ste jaar in 2016. Wat
is ﬁnancieel het aantrekkelijkst?
Uitstel van afkoop tot 65 jaar. Want
de afkoopsom komt voor haar in de
inkomstenbelasting in box 1. Dat betekent dat dit inkomen ook moet worden
opgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank voor de toeslag die u voor
haar krijgt. De afkoopsom wordt dus
in z’n geheel gekort op de toeslag.
Maar het gunstigst voor uw huishouden is het om de afkoopsom pas op
haar 65ste te laten uitkeren. Immers
dan krijgt zij zelfstandig AOW en u
géén toeslag meer. Dus dan is het een
extraatje. Los hiervan kunnen afkoopsommen van pensioen ook nog invloed
hebben op de zorgtoeslag en eventuele
bijstandsuitkering. Voor de huurtoeslag hoeft de afkoop geen gevolgen te
hebben.
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COMPLEET BANKSTEL OCALA
2 1/2 ZITS BANK PLUS 2 FAUTEUILS
MET VERSTELBARE
ZITTING

1795

GEEN LEVERTIJD DIV OP VOORRAAD OP-OP
VANDAAG GEKOCHT EN MORGEN HEERLIJK GENIETEN VAN DIT PRACHTIGE BANKSTEL

A A N B I E D I N G

2 1/2 ZITS +
2 FAUTEUILS

IDLAND & RIDDUWERKEKEUZRKE
KOM NAAR ZURO
OM KUNT U
IN ONZE SHOW
ERDEN MODELLEN.
BEPALEN UIT HOND

ELDERS € 3500,-,
ALLEEN BIJ
MEUBELCENTRUM NU

2950
Dealer van oa :
het Anker
Brouwers meubelen
van der Drift
Elastoform
Elano
Eastborn
Eleonora
Frans Bijnen
Gepade
Himolla
Habufa
Karel Mintjens
Koopmans

ELECTRISCHE
STA-OP
RELAXFAUTEUIL
vanaf

695

aar
Uit voorraad leverb

Loom
Mantelassie
de Man
Maxfurn
Mecam
Neostijle
Revalux
Sit design
Theuns
de Toekomst
Vermulm
VDV
Wildeboer

Druk-/zetfouten voorbehouden.

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
www.meubelcentrumzuidland.nl

Behangers en Schilders aanwezig.

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 !

Meubeltoonkamers MODERN

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

AANBIEDING!

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil.
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)
Tel. 010 4268815

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

Hart, hoofd, longen, benen
Trombose moet je
bloedserieus nemen

STOELEN VLECHTERIJ
* Stoelen matterij
* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Goetzee DELA

vertrouwde
uitvaartverzorging

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

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

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

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

voor

Grote collectie
behang, tevens
zonwering

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

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.
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (66)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was
een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den
IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die
Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt eind dit jaar. Bijgaande foto is er een van de 185 die de samenstellers
voor het boek hebben geselecteerd. Voor de herkenning vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.
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Slijters in loondienst dupe
faillissement derde partij
De rubriek ‘Door de lens van Hartog’ toonde
twee weken geleden bijgaande foto waarvan
niet bekend was waarom bij de bank gedemonstreerd werd. Door reacties van Wim van
Haren (Rotterdam) en Piet Brusse (Krimpen
aan den IJssel) is het licht gaan schijnen.
Buiten je schuld in ﬁnanciële problemen komen.
Het overkwam het personeel van zeven zelfstandig opererende en daar in loondienst werkende
slijterijen, die waren aangesloten bij de regionale
Sergeant Drankenhandel. De producten werden
afgenomen van groothandel Theoﬂex, die failliet
was verklaard. Sergeant had bij Theoﬂex nog
een rekening open staan en dat was voor curator,
Slavenburg’s Bank aan de Coolsingel, reden

UITbureau

Feest
In de jaren zeventig was stadsvernieuwing
gemeengoed geworden, vooral in de oudere
wijken van Rotterdam. Woningen, die nog
in redelijke staat waren, werden gerenoveerd
en gemoderniseerd naar de eisen van die tijd.
Rotte panden werden gesloopt en vervangen
door nieuwe huizen. Ook werd, waar dat mogelijk was, ruimte gemaakt voor de aanleg
van binnenpleinen en speelterreinen, want
buitenshuis kunnen verpozen door kinderen
stond hoog in het vaandel.
Het Afrikaanderplein op Zuid werd
opgeknapt, het Pijnackerplein kreeg ook
een vernieuwingsbeurt en in het Oude
Westen werd een park aangelegd op een
binnenterrein achter de panden van Kruis-

C HI

N

H

A

P

S

beslag te leggen op de zeven ﬁlialen, waardoor
het personeel in de problemen kwam en zonder
loon. Na allerlei protesten en demonstraties bij
Slavenburg’s Bank (foto) is het na maanden toch
nog goed gekomen.

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

kade, Westersingel, Nieuwe Binnenweg en
Gouvernestraat. Vermoedelijk is daar op 1
april 1978 deze foto gemaakt. Wie kan dat
bevestigen? Wie kent het majorettenkorps
en het begeleidende muziekkorps en weet de
verenigingsnamen? Wie herinnert zich ter
gelegenheid waarvan het korps optrad? Wellicht herkent een van de majorettes zichzelf.
Reageren kan via e-mail:
reinw@telfort.nl of 010-7863728.
Het is mogelijk al een reservering te doen
voor deel 2 van ‘Henk Hartog Rotterdam
gefotografeerd’.

Het UITbureau richt zich op ouderen in Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland, Capelle
a/d IJssel en Voorne Putten. Volledig verzorgd houdt in dat iedereen thuis wordt opgehaald, naar de tourbus wordt gebracht en begeleid wordt door een gastheer of gastvrouw.
De arrangementen zijn vaak inclusief drankjes en
lunch of diner. Op deze manier kunnen ouderen
actief deelnemen aan excursies.
Nieuw programma
Het nieuwe programma loopt van juli tot en met
december 2010. Wij hebben een overzichtelijk
programmaboekje ontwikkeld, deze kunt u gratis
bestellen via het gratis nummer 0800 588 66 78.
Voor het nieuwe seizoen is er een leuk en gevarieerd aanbod van arrangementen samengesteld. Of
het nu gaat om een volledig verzorgde dagtocht
of een theatervoorstelling, één ding is zeker: het

UITbureau voor Ouderen is er om ouderen een
onvergetelijke tijd te bezorgen.
Het UITbureau is persoonlijk, heeft een gevarieerd
en divers programma en elke week een uitje, Klanten ontvangen tweemaal per jaar een programmaboekje thuis en kunnen gratis contact opnemen
voor alle vragen! Kortom, een leuke manier om uit
te gaan met leeftijdsgenoten zonder al het regelwerk en zorgen! Samen uit en samen thuis!

Een beschermheilige aan de Westzeedijk
Opvarend de AGIOS NIKOLAOS IV met een opvallend kruisteken in de schoorsteen.
Vóór de boeg van deze nagelnieuwe tanker is nog net de sleepboot SMIT JAPAN te zien,
die vast gaat maken om de Botlek in te draaien.

- Fotograaf: Bert Bot van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Ondanks de vlag van Malta met
thuishaven Valletta is duidelijk
dat het om Griekse belangen
gaat. Allereerst door de scheepsnaam, maar tevens vanwege het
typische witte kruis in de blauwe
schoorsteen, zoals dat ook in de
Griekse vlag voorkomt. Eveneens
doet het denken aan het kruis op
de mijter van de Goedheiligman
en dat klopt, want Agios is Grieks
voor Sint en daarbij is Nikolaos
ook nog eens de beschermheilige
van de zeelieden.
De productentanker van 37557
ton draagvermogen is geladen met PPO (Pure Plant Oil),
bestaande uit palm- en kokos-

oftewel klapperolie, bestemd
voor Cargill in de Botlek. Cargill
is een toonaangevend wereldwijd opererend handelshuis op
het gebied van droge en natte
grondstoffen. Vanuit Genève in
Zwitserland worden zo’n 250
gecharterde schepen gedirigeerd.
Griekenland is van oudsher een
zeevarende natie, die in het verleden met een nogal slecht imago
kampte. De ouderen onder ons
zullen zich zeker nog de ouwe
gammele Grieken in de haven
herinneren. Dat is de laatste
decennia drastisch veranderd
met dit schip als voorbeeld. De
huidige vloot heeft een gemid-

delde leeftijd van amper zeven
jaar. Weliswaar is Panama qua
tonnage de grootste vlaggenstaat, gevolgd door Liberia en
de Bahamas, maar als het om
het eigenaarschap en technisch
beheer gaat, heeft Griekenland de
grootste vloot ter wereld.
Agios Nikolaos is ook een havenstad op Kreta en in Rotterdam is
er eveneens een link. De GrieksOrthodoxe kerk aan de Westzeedijk, die met die kenmerkende
gouden koepeltjes, heet de Agios
Nikolaos kerk.

De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart.
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten.
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Luxe appartementen
te huur voor 55+ en 65+
in Pijnacker.
Reed
s 70%
verhu
urd!
Rondom Wonen bouwt in de wijk Keijzershof, in deelplan Weidevogelhof, appartementen voor 55+ en 65+,
verdeeld over twee complexen. Een aantal woningen is nog beschikbaar.

De omgeving
In de nieuwbouwwijk Keijzershof, aan de zuidkant van Pijnacker, bouwt woningcorporatie Rondom Wonen een multifunctioneel centrum voor wonen, zorg en welzijn, de Weidevogelhof. Hier komen 200 zelfstandige woningen en 100
zorgplaatsen, verdeelt over 6 gebouwen. Door de centrale ligging aan de RandstadRail en bij de nieuwe N470 is de
wijk zeer goed bereikbaar. In de Weidevogelhof komen veel voorzieningen, zoals een restaurant/grand café van La
Place en een activiteitencentrum van de Stichting Welzijn Ouderen Pijnacker. Daarnaast komt er een keur aan praktische zorgvoorzieningen, waaronder huisartsen, tandarts, apotheek, fysiotherapeut en een zorghotel.

Woningen vanaf 65 jaar en ouder
Deze woningen zijn bestemd voor 1 of 2 personen vanaf 65 jaar. Afhankelijk van uw inkomen valt u in de basishuur,
middenhuur of komt u in aanmerking voor een vrije sector woning. De servicekosten bedragen circa € 40 en u betaalt een voorschotbedrag voor het verbruik van warmte en water. De eerste woningen worden eind augustus 2010
opgeleverd.

De zelfstandige appartementen
In alle woningen kan, als dat nodig is, zorg geleverd worden, de woningen zijn levensloopbestendig. De appartementen bestaan uit een woonkamer met een open keuken, een, twee of drie slaapkamers, een badkamer, een 2e toilet
en een berging. Veel appartementen hebben een balkon of een terras.

Woningen voor 55 jaar en ouder
Naast de 65+ woningen bouwt Rondom Wonen ook zo’n 100 woningen voor 55+. Inkomen sociale huurwoning
minimaal € 1.680 en maximaal € 4.610 per maand (grenzen afhankelijk van leeftijd en aantal personen).
De eerste woningen van dit project worden in september 2010 opgeleverd.

De zelfstandige appartementen
De appartementen zijn levensloopbestendige sociale huurwoningen en bestaan uit een woonkamer met een open
keuken, twee of drie slaapkamers, een badkamer en een berging. Elk appartement heeft een balkon of een terras.
Bij de woning hoort een vaste parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage. De netto (kale) huur van de sociale
huurappartementen ligt, afhankelijk van het type, tussen de € 612 en € 645 per maand. De servicekosten bedragen
circa € 40, voor de parkeerplaats € 20 en u betaalt een voorschotbedrag voor het verbruik van warmte
en water.

Heeft u belangstelling voor deze woningen?
Voor de sociale huurwoningen (55+ en 65+) kunt u contact opnemen met Rondom Wonen via (015) 362 05 20.
Voor de vrije sectorwoningen (65+) kunt u contact opnemen met Ruseler Makelaars via (015) 369 81 24.
Voor kijkdagen: neem contact op met Rondom Wonen voor data.

Website
Meer informatie over Weidevogelhof en plattegronden
van de woningen vindt u op de speciale website
www.weidevogelhof.nl of neem contact op met
Rondom Wonen, telefoonnummer (015) 362 05 20.

Tekeningen zijn voorbeelden,
er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Bedragen zijn
prijspeil 1 januari 2010.
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De kleine nering tussen 1905 en 1965

Helma en mijnheer van Wamel, samen uit,
samen genieten in Isala Theater

‘Vier het Leven’
slaat vleugels
uit in Capelle
Samen uit, samen
genieten in Isala
Theater
Vanaf februari 2010 is Stichting Vier
het Leven in Capelle a/d IJssel actief.
Onder het motto ‘samen uit, samen
genieten’ organiseert Vier het Leven
theater- en concertbezoek voor ouderen
die niet graag alleen op stap gaan. Met
dit initiatief wordt het oudere inwoners
van Capelle a/d IJssel mogelijk mee te
genieten van voorstellingen in het Isala
Theater. In het theaterseizoen 20102011 start Vier het leven dinsdag 21
september met een muzikale voorstelling van Stef Bos, ‘In een ander licht’.
Het ‘samen-uit concept’ van Vier
het Leven slaat aan bij ouderen die
niet meer zelfstandig uit kunnen of
durven gaan. Vier het Leven biedt een
zorgeloos en compleet avondje uit naar
theater of concert. Ouderen komen
weer ‘buiten de deur’ en ontmoeten
andere ouderen. In juli verstuurde Vier
het Leven een uitnodiging aan ouderen
in Capelle a/d IJssel, voor bijzondere
voorstellingen in het Isala Theater. Vier
het Leven verzorgt het vervoer, de beste
plaatsen in het theater, de entreekaarten,
de consumpties en bovendien prettig
gezelschap. Ook ouderen met rollator
of rolstoel zijn welkom; er is aangepast
vervoer.
Ouderen kunnen kiezen uit een afwisselend aanbod van toneel-, muziek- en
dansvoorstellingen en zich aanmelden
bij Vier het Leven. De deelnemers betalen de toegangskaart, de consumpties
en het vervoer.
Het programma aanvragen of kaarten
reserveren kan op werkdagen tussen
9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 035-5245156. Het programma
wordt per post toegestuurd. Het overzicht met geselecteerde voorstellingen
is ook te vinden op: www.4hetleven.nl.
Voor Capelle a/d IJssel en omliggende
gemeenten zoekt de stichting vrijwilligers, die zich willen inzetten om ouderen een heerlijke avond uit te bezorgen.
Aanmelden als Vier het Leven-vrijwilliger kan via de Regio-coördinator;
Peter Staal, tel. 06-58899173, Email:
peter@4hetleven.nl of het centrale
telefoonnummer 035-5245156.

Na hun boek over het boerenerfgoed, zijn Frans van Es en Paul
Weyling alweer twee jaar bezig
met de samenstelling van het
boek ’Achter de toonbank en
langs de weg’. Daarin schetsen
zij aan de hand van verhalen
en beschrijvingen de handel en
wandel van kleine middenstanders in Capelle aan den IJssel en
Kralingseveer in de periode 1905
tot 1965.
Een honderdtal beschrijvingen staan inmiddels ’op papier’ en het is de bedoeling dat het boek eind 2012 uitkomt.
Graag komen Frans en Paul in contact
met bijvoorbeeld de nazaten van
winkeliers en venters in Kralingseveer.
Maar ook met bewoners die herinneringen hebben aan winkeliers en willen
meehelpen een stukje geschiedenis
voor het nageslacht vast te leggen. Paul
doet daarbij de langere interviews,
Frans de korte beschrijvingen van de
vele kleine neringdoenden, die je tot de
komst van de supermarkt had.
Paul licht toe: “Het boek gaat over
het grote aantal winkeliers en andere
neringdoenden dat je toen had. Niet
alleen in Capelle, maar ook in het gedeelte van Kralingseveer, dat tot 1941
bij Capelle hoorde. Daarnaast willen
we met ons boek een inkijkje geven in
hoe de mensen toen leefden.”
Als voorbeeld noemt Paul een kruidenier, die ook jaren actief was bij de
plaatselijke gymnastiekvereniging.
“Veel middenstanders waren altijd wel
ergens actief in. Het leuke is, dat je zo
ook veel van de plaatselijke geschiedenis naar boven haalt.”

- Het interieur van de winkel in de Nijverheidsstraat -

gemeentearchief, maar ook uit het
Bevolkingsregister.
Paul: “Ook oude bouwvergunningen
uit de periode 1905-1965 hebben we
boven water gekregen. We hadden
vooraf echt niet verwacht dat daar
zoveel informatie uit te halen is. Maar
het leukste zijn natuurlijk de verhalen
en foto’s van bewoners.”

Doelgroep
Als we vragen voor welke doelgroep
ze het boek schrijven, blijkt dat heel
divers. Uiteraard de wat oudere
mensen, maar ook de jongere generatie
toont steeds meer belangstelling voor
’vroeger’, is de ervaring van het tweetal schrijvers.
“Mensen vinden het gewoon leuk
verhalen te lezen over een winkel waar
ze nog steeds als klant komen. Soms
wonen die personen zelf in een pand

- De Zebrastraat-

Zoektocht
Uiteraard duiken Frans en Paul ook in
hun eigen herinneringen. De ouders
van Frans hadden een brood- en banketwinkel aan de Kanaalweg en de opa
en oma van Paul een kruidenierswinkel
op de Oude Plaats.
“Door onze zoektocht”, weet Frans
inmiddels, “kom je mensen tegen die
je bijvoorbeeld nog kent van school
of waarmee je samen lid was van de
Jeugdsociëteit Capelle-Krimpen.”
Paul: “Bewoners in Kralingseveer
kennen mij nog doordat ik op de Laanschool heb gezeten.”
Voor hun boek haalt het tweetal veel
basisinformatie uit het Rotterdams

dat vroeger een winkeltje was. We
krijgen dan de vraag: “Schrijven jullie
daar ook over?”
Soms gaat het allemaal wat moeizamer.
Paul: “Als wij contact leggen met
vroegere middenstanders, of hun
familie, zeggen ze vaak eerst dat er niet
zoveel te vertellen is. We leggen ons
verzoek dan eerst ’in de week’, zoals
wij dat noemen. Ze praten er dan over
met familie en langzaamaan worden ze
enthousiaster, gaan op zoek naar foto’s
en dan komen de verhalen vanzelf.
Soms krijgen we ze ook aan het praten
doordat we zelf al veel voorwerk hebben gedaan.”
Over het vaak unieke fotomateriaal in

hun boeken: “De mensen geven ons
meestal hun fotoboeken mee. Waar we
iets mee kunnen, wordt dan gescand.
We hebben inmiddels veel vertrouwen

- De IJsselmondselaan-

opgebouwd en ze weten dat die foto’s
altijd terugkomen. We laten het artikel
voor de publicatie ook altijd lezen.
Historisch werken wij zo nauwkeurig
mogelijk. Zo letten we heel erg op de
schrijfwijze van namen en juistheid
van jaartallen.”

Alles welkom
Voor hun boek is alle informatie welkom, maar op dit moment zoeken zij
vooral verhalen over de middenstand in
Kralingseveer. Die blijkt soms moeilijk
te achterhalen.
Frans: “Toen in de jaren vijftig/zestig
de bebouwing aan de dijk gesloopt
werd, zijn veel middenstanders uit
Kralingseveer vertrokken naar Capelle
of Rotterdam. Een aantal is een nieuwe

winkel begonnen, maar veel zijn helemaal gestopt, omdat ze al wat ouder
waren. We hopen daarom dat kinderen
of bekenden ons daarvan nog iets kunnen vertellen.”
Frans en Paul komen met wat namen,
waarnaar ze op zoek zijn. Zoals slager
Rozema, sigarenmagazijn Kalkman,
kapper Barendsz, rijwielhandel
Versluis (voorganger van Elshout), juwelier Mesker, klokkenmaker Elschot,
groentehandel Vermeer, kruidenier en
waterstoker Frans Blind en kruidenier
Ossewaarde.
Als we het tweetal zo enthousiast
horen vertellen, krijgen we de indruk
dat het samenstellen van dit boek een
dagtaak is.
Paul lachend: “We zijn er inderdaad
iedere dag mee bezig. Twee dagen per
week zitten we in het gemeentearchief
van Rotterdam. Maar het is erg leuk
om te doen. Het is elke keer weer geweldig nieuwe dingen te ontdekken!’’
Het tweetal kan de hulp van de lezers
van De Oud-Rotterdammer dus goed
gebruiken. Heeft u verhalen en/of foto’s van ondernemers, van winkelpanden, karren, bestelauto’s, of krantenartikelen over een opening, een jubileum
of afscheid van een middenstander
in Kralingseveer (en uiteraard ook in
Capelle), meld u dan bij Frans van Es
tel. 010-4500883/fransvanes@planet.nl
of bij Paul Weyling, 010-4501219/paul.
weyling@online.nl
Bab Riem Vis

- Frans van Es en Paul Weyling met een impressie van de omslag van het door
AVW Vakpers in 2012 uit te geven boek.-
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Erfocentrum_ErfelijkheidInBeeld__78x100mm

DIVERSEN

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Meer
weten
over
erfelijke
ziekten?

Wegens beëindiging hobby, verzameling
originele dvd’s en vhs banden, nieuw of
een keer afgespeeld o.a. speelfilms muziek,
sport, actie, oorlog enz, unieke collectie
prijs notk. tel. 06 25015047

ARNOUD VOET

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

PARTY & VERHUUR

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

09:53
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Giro 860

NA EEN BEROERTE BEN JE NIET
MEER WIE JE WAS, TERWIJL JE
NOG WEL HETZELFDE LIJKT.
Kijk op hersenstichting.nl

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

Kijk op erfelijkheidinbeeld.nl
voor filmpjes over erfelijkheid,
erfelijke en aangeboren ziekten

t

Wij weten wa
feesten is!

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens
Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk

07-07-10

0180 - 61 41 79

FOTO’S

Rob Monsma

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

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

Gratis advertentie
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erfelijkheidinbeeld.nl

Tel.: 06 - 25 16 21 55

www.fotovanrotterdam.nl

Model Lux Medico

Uitgevoerd met een pullman binnenvering.
Leverbaar als 3, 2.5 en 2 zits.
Ook leverbaar als relaxfauteuil.
Leverbaar in elke gewenste stof en
bewerkte mohair.
Prijs in afgebeelde mohair

€ 3600.-

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Zomeropruiming
Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen
Wij spuiten een compleet

Een

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

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

zorgt

voor

een

speciale herinnering aan een dierbare.
Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze

€ 750,--

site voor de mogelijkheden of neem voor
een persoonlijke advies contact met

Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie
uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Madame Curiestraat 10
3316 GN Dordrecht
Tel. 078 - 618 28 88

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam
Tel. 010 - 270 90 09

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

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

• Eendags-reparatie-service;

• Klikgebit op implantaten;

• Bleken van tanden;

• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

*hilips e
P

rste

o
enb

tand

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

g
• Eendags-behandeling: implanteren
din
e
o
g alle s
r
e
V an aar
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
v ker se
e
ze
één dag.
ver proth nder
j
o
bi of z aten
t
Locatie Ommoord T 010 - 42 000 42
me plant
im
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam
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Nostalgische
vaartocht rond
Rozenburg
Dit jaar bestaat de Historische Vereniging Oud Rozenburg 25 jaar. Het
bestuur nodigt u uit dit 25-jarig jubileum
te vieren met een vaartocht door en over
het oude Rozenburg. De tocht zal worden gemaakt op zaterdag 2 oktober met
het luxe partyschip Marlina van Rederij
Fortuna, locatie Veerweg tegenover de
molen Nooit Gedacht, in Spijkenisse. Op
de locatie kan gratis geparkeerd worden.
De geplande vaarroute is als volgt:
Spijkenisse (inschepen vanaf 10.00 uur,
vertrek om 11.00 uur) Oude Maas, Het
Scheur, Nieuwe Waterweg, Calandkanaal, Brittaniahaven, Rozenburgsesluis,
Hartelkanaal, Spijkenisse (aankomst om
15.00 uur). In de vaartocht is inbegrepen: kofﬁe, lunch (kofﬁetafel) en enkele
drankjes. De kosten bedragen € 30,- per
persoon voor leden van de historische
vereniging en hun huisgenoten. Belangstellenden die geen lid zijn kunnen ook
mee. Voor hen bedragen de kosten €
40,- per persoon. Voor informatie kunt u
contact opnemen met J.Ouwendijk, tel.
0181-213362 en A. Kuiper tel. 0181213760. Aanmelden kan bij M. Hoogenboom, Julianastraat 54, 3181 GJ Rozenburg, tel. 0181-212303 en J. Degeling,
Langeplaat 1, 3181 ZH Rozenburg, tel.
0181-213094. Betaling voor 1 september op rekeningnummer 6791428 van
de penningmeester HVOR, A. Kuiper,
onder vermelding van “Vaartocht.”

UVV zoekt nieuwe
vrijwilligers

Heeft u een paar uren vrije tijd over en
wilt u deze inzetten voor iemand die wel
wat hulp kan gebruiken? Meldt u zich
dan bij ons. Unie Van Vrijwilligers heeft
diverse vrijwilligersvacatures in de zorg
en welzijn:
Een meneer van 64 jaar, woonachtig in
Rotterdam Noord, zoekt een vrijwilliger
die hem bezoekt en met hem activiteiten wil ondernemen als cafébezoek en
kapper. Meneer heeft een brede culturele
interesse en veel gesprekstof als het gaat
om de verre reizen die hij heeft gemaakt.
Daarnaast zoekt UVV o.a. vrijwilligers
als poolkracht ziekenhuisbegeleiding
(het verlenen van sociale steun en
begeleiding naar ziekenhuis), gastvrouwen voor Geboortecentrum (middag/
avonddienst of weekend), begeleider
activiteiten in buurthuis, bibliotheekmedewerker, kookvrijwilligers, vrijwilligers peuterspeelzaal, gastvrouw/-heer
restaurant/huiskamer verzorgingshuis,
vrijwilliger onderhoud moestuin.
Wij bemiddelen u graag naar een voor
u ﬁjne vrijwilligersplek en we blijven u
daarna begeleiden en ondersteunen.
Wij helpen u graag verder
Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Neemt u dan contact op met UVV:
010 – 413 08 77 of info@uvvrotterdam.
nl. Voor meer informatie en een volledig overzicht van de vacatures: www.
uvvrotterdam.nl

‘Metsies’ op het
scherp van de snede
Ik heb nog wat aanvullingen
op het artikel in De Oud-Rotterdammer van 27 juli over de
Russischestraat, doordat ik
aardig wat voetstappen in die
landenbuurt heb liggen (er nèt
niet geboren, maar na veertien
dagen er getogen). Maar. . . . .
wie het (nog) beter weet, mag
het zeggen.
Eerst iets over de huidige Finlandiaschool. De naam dateert uit 1950 toen
een splinternieuw houten schoolgebouw, gelegen achter het later
gebouwde houten kerkje, in gebruik
werd genomen. Met een aantal andere
was dit schoolgebouw door de regering van Finland aan de Nederlandse
gemeenschap geschonken in het
kader van opbouwhulp. Een nieuwe
openbare school (afgesplitst van De
Hoge Bomen) betrok enkele lokalen
en de schenking werd met de naam
Finlandia geëerd. De overige lokalen
waren in gebruik bij de christelijke lagere school, Prinses Margriet (?) Twee
jaar later was het openbare gedeelte
uit de beschikbare ruimte gegroeid
en men verhuisde (tijdelijk) naar een
identiek houten gebouw, naast de
toen in aanbouw zijnde stenen school.
Nadat die nieuwbouw voltooid was,
verhuisde alles uit de tijdelijke houten
locatie naar het splinternieuwe stenen
onderkomen, de naam Finlandia
meenemend.

Slager Kranendonk
De enkele keren genoemde slagerij
Kranendonk appelleert om twee redenen aan mijn geheugen. Eens stond
de kalende eigenaar in de winkeldeur
toen ik voorbij liep, tot aan mijn middel nat. Kort daarvoor was ik door het
ijs gezakt en was met nog maar één
onderbinder in mijn hand onderweg
naar huis. Het ijs op de plassen van de
toen nog niet bebouwde Schiedamse
Hogebanweg was niet sterk genoeg
gebleken. Gelet op de heersende, lage
temperatuur liep ik in de ogen van de
slager kennelijk niet snel genoeg, want
met een goedbedoelde doch welgemikte schop onder mijn kont spoorde
hij mij aan tot een hoger bewegingsritme onder de kreet: “lopen joh”.
In de andere gebeurtenis speelde de
grote winkelruit van diezelfde slagerij
een voorname rol. Het was de ruit van
het winkeldeel in de Belgischestraat,
net om de hoek van de Russische. Dat
winkeldeel grensde aan ‘het landje’,
een trapveldje tussen Belgische- en
Finsestraat. Regelmatig werd daar op
het scherp van de snede een metsie
(match) gespeeld: straat tegen straat
bijvoorbeeld. Menig latere coryfee
heeft op dat landje goede en/of slechte
voetbaldingen voor het eerst in de
praktijk gebracht. Zo moest ooit een

de 50-plusser
Dinsdag 27 juli

2010

Russischestraat
het uiterste punt;
je van Rotterdam
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Eindelijk komt
het uiterste
puntje van Rotterd
am aan de
orde. Ofschoon
ik (in 1948) ben
geboren in de Nolet
Stichting
in Schiedam, heb
ik mijn eerste
levensjaren doorge
bracht
aan de Boergoensevl
iet 45c
in Rotterdam-Zui
d. Toen ik
vier jaar was zijn
we verhuisd
naar de Beenin
gerstraat 13
in Overschie, waar
mijn moeder het vreselijk
vond. Mijn
ouders ruilden
twee jaar later
(in juni 1954) hun
woning met
de familie Kwant
uit de Russischestraat 84b
in Rotterdam
West (Oud Mathen
esse); hier
heb ik gewoond
tot eind 1966.
Mijn jeugd ligt dus
voornamelijk in
Oud Mathenesse waar
ik de (houten)
gereformeerde Koningi
n Juliana-

school (school met
den bijbel) aan de
Tjalklaan bezocht,
achter de (openbare
stenen) Finlandiaschool
- De Hogebanweg
in de Briganvormt de grens van
De Russischestraat
tijnstraat. Ondanks
Oud-Mathenesse
liep van de Hohet feit dat mijn
door, langs het Witte
gebanweg (met een
ouders Nederlands
Hervormd waren,
muurschildering
Dorp, naar de
toen nog heel gewoon
Tjalklaan, vlakbij
tegenover de ijszaak
kwamen mijn zus
het Marconiplein.
Joke en ik terecht
die daar was)
in die jaren 50.
op
pannetje, lucifers,
’s Avond kwam de
Aan de Schiedamseweg
met een bocht aan
de gereformeerde
een mesje, aardapijswagen van Jamin
het einde naar de
basisschool. Voor
was net om de
de
pels en een stukje
vaak langs en als je
hoek van de Hogeban
Engelsestraat. Daar
gymnastieklessen
margarine mee om
geluk had kreeg je
liepen we over het
aan het einde (bij
weg een slagerij
aardappels te bakken;
een ‘dubbeldik’ ijsje
en drogist Van der
de Bulgaarsestraat)
‘zwarte weggetje’,
Kamp. Even daar
van 10 cent.
was een groot gymde spoorlijn over
veel kinderen
kregen dat niet mee,
voorbij in het eerste
nastieklokaal, waar
naar Spangen. Als
maar mijn moeder
ik mij goed herinner
ik jarenlang lid was
of tweede portiek
deed daar – gelukkig
Tent
woonden Patricia
van de gymnastiekveren
hadden wij gymnast
en Yvonne Paay, op
– niet zo moeilijk
iekles in de Van
iging.
over. Een oud kleed
Achter de Zweedse
de eerste etage als
Aan de kant van de
Lennepstraat.
straat was de Franik mij niet vergis.
werd ‘het huis’
huizen was aan
of we maakten er een
selaan met heel veel
Yvonne speelde wel
het begin van de Russisch
‘Onze’ hervormde
kerk was het houten
winkels en ook
eens bij ons in de
tentje van. We
estraat de
waren dan weer een
deze laan kwam uit
Russischestraat en
reeds genoemde ijszaak,
kerkje aan het einde
zat bij mijn zus Joke
hele morgen of
op de Tjalklaan.
van de Engelsewaar ook een
middag zoet.
Op het Marconiplein
op zwemles in het
snoeptafel was met
straat, nog vóór het
Sportfondsenbad in
een grote glazen
stond in mijn
Witte Dorp. Helaas
Wij hadden bij het
jeugd het bestelka
Schiedam (BK-laa
plaat, zodat je kon
heb ik hier geen foto
ntoor (kiosk) van
benedenhuis een
n). Soms kon mijn
aanwijzen welk
van (ik zou er
kleine tuin met ‘achtero
Gebr. Van Eijsden
zus ook in de auto
snoep je wilde kopen.
dolgraag een foto
met daarop ‘Kitje
meerijden naar het
van willen hebben,
m’. In die tuin
Op de hoek van
stond een schuurtj
Kool’. Kitje Kool
zwembad in Schiedam
de Hongaarsestraat
maar heb dit nog nooit
e voor fietsen, gedraaide altijd rond
was vervolgens de
. Patricia was
in een boek
en
reedschap e.d. en een
als kind vond je dat
net iets jonger dan
sigarenwinkel van
over Rotterdam gevonde
ik en Yvonne was
Slui en op de andere
prachtig!
houten kolenhok.
n). Er zijn
Daarbij had mijn vader
In die vijftiger jaren
ongeveer net zo oud
hoek de kruidenierszaak
trouwens niet zo veel
speelden we
als mijn zus.
voor mijn zus
foto’s te vinden
van Van Meeen mij een houten
meestal op straat,
nen; een echte ouderwe
van het deel van Oud
wipwap gemaakt en
maar als het slecht
Mathenesse waar
tse kruideeen schommel. De
weer was mocht ik
Dubbeldik
nierszaak met veel
ik gewoond heb.
steun van de schomvan mijn moeder
artikelen die nog
mel, die aan de schuur
ook binnen komen
Evenwijdig aan de
afgewogen moesten
In de Russischestraat
spelen met een aanRussischestraat
worden op zo’n
vastzat, diende
woonde ik recht
tevens als basis voor
tal vriendinnetjes.
liep de Engelsestraat
weegschaal (Berkel?
tegenover slagerij
Mijn moeder vond
Kranendonk. Zij
een rekstok en
en de genoemde
?), met daarop een
ringen. Kortom: veel
het prima als we van
zijstraten van de Russisch
aparte houder voor
hadden een dochter,
puntzakjes.
buurkinderen
de eettafel en
die net iets jonger
estraat
speelden ook regelma
kleden ‘tenten’ bouwden
(Deense-, Belgisch
was dan ikzelf (Laura),
e-, Finse en
tig in onze tuin.
. We moesten
en twee zoons
In de winter gingen
wel beloven alles daarna
Portugesestraat) liepen
Paay
als ik mij goed herinner
we massaal met
ook achter de
op te ruimen,
. Ik weet nog
een slee van de Rotterda
maar ik denk dat we
Engelsestraat helemaa
De winkels die ik
dat de familie Kranend
mij herinner tegendat ook regelmatig
l door tot de
msedijk af
onk televisie
(waar de tram reed)
vergaten!
Zweedsestraat. In
over de huizen in de
kreeg en er een antenne
de Engelsestraat
naar beneden. In
Russischestraat
op het platte
het voorjaar was het
Wij hadden een beneden
waren de door Udo
vanaf de Hogeban
dak van de winkel/w
weg waren: Melkook geweldig om
Pemmelaar reeds
oonhuis geplaatst
woning (met
met je rolschaatsen
een voor-, tussengenoemde Boekhan
winkel Kramer-Freher
moest worden. Deze
en achterkamer),
over het voetgandel Bolle met
antenne werd
op de hoek van
gerspaadje (tramhol
die mijn ouders hadden
z’n bibliotheek (die
de Deensestraat, slagerij
vastgezet met witte
letje) naar beneden
ik helemaal heb
plastic lijnen en
doorgebroken
Kranendonk
te suizen, waarbij
tot twee kamers, omdat
‘stukgelezen’ en schoenm
(hoek Belgischestraat),
doordat er een groot
het soms moeilijk
stuk over was
slapen in die
melkwinkel
aker Rutten.
was om mensen te
tussenkamer zonder
In mijn herinnering
RMI op de hoek van
kreeg Laura dit als
ontwijken die over
ventilatie niet erg
zat daar ook een
springtouw. Wat
de Finsestraat,
dit pad naar ‘boven’
gezond was. Mijn
groentezaak, waar
een slagerij de volgend
waren wij als meisjes
zus en ik deelden
ik ‘s winters verse
liepen, naar de
in de straat
e hoek van de
tramhalte.
een kamer en mijn
zuurkool uit het vat
Portugesestraat en
‘jaloers’ op zo’n mooi
ouders hebben tot
een kapper helemaa
moest halen en
nieuw, groot
l
aan mijn trouwen
waarvan ik onderwe
aan het einde bij het
springtouw!
in 1967 altijd op een
g plukjes zuurkool
gymnastieklokaal.
Ik ben benieuwd of
slaapbank in de woonkam
liep te snoepen. Heerlijk
Kinderen die ik mij
er meer mensen
herinner uit de
!! In de bocht
er geslapen.
herinneringen aan
In de lange gang naar
van de Engelsestraat
Russischestraat (en
Televisie
Oud Mathenesse
vlak daarbij)
zat ook een apode keuken was
willen delen in DOR.
een diepe gangkas
theek, waar ik het
waren o.a.: Laura
In het begin van het
t naast het toilet. Op
prachtig vond om
Kranendonk (van
In de Rotterdamtelevisie-tijdperk
te
de
se boeken komt deze
enig moment heeft
kijken naar het ‘pillen
slagerij), Joke Schrij,
gingen we als kinderen
mijn vader daar een
wijk bijna niet
Henny van der
draaien’.
op woensdagaan bod! Het houdt
douche in gemaakt
In het Witte Dorp
Giessen, Thea en Ton
en zaterdagmiddag
huurden we soms
dan op bij het Witte
en fungeerden de
TV-kijken bij de
Verhaal, Mies en
Dorp en Spangen.
openstaande deuren
een fietsje. Een autoped
Hilde Kleinekoort,
familie Kloet. De
omroepster Tante
van deze ‘douche’
Marja Jongekrijg,
kon je er huren
En dan de bekende
en de WC als aanvoor 5 cent en een
Ria Pols, Jopie en
Hanny die met beide
en uitkleedhokje.
Nederlanders, die
klein fietsje (met
Cora de Hoop, Henhanden altijd
in DOR van 23-2-201
Zelfs de buren (familie
‘autopedbandjes’)
ny en Carla Wattèl,
zwaaide en Dappere
voor
Kees
0
Dodo herinner
genoemd worVerhaal)
10 cent.
Kloet, Elleke
den. Ik mis daar Pim
kwamen bij ons wekelijk
Overdag kwamen
Kleijs, Sylvia en Martin
ik mij het best. De
de ‘gewone’ wagens
Doesburg, de keefamilie Kloet had
s de douche
Jansen, Jopie
per van Sparta die
gebruiken.
langs de deur (schillen
van der Most, Wim
in elk geval twee zoons,
in de Belgischestraat
Eikelenboom. Ik
boer,
waaronder
woonde en iets ouder
man, viskar en uiteraard voddenvergeet er vast nog
Kees; hij was de jongste
een heleboel!!
was dan ik.
een bakkersen droeg een
Kamperen
wagen en een melkwag
‘Achter’ de Russisch
beugel om zijn been
estraat
nadat hij polio had
en; soms mocht
Elly Visser-Smit
Als het ’s zomers mooi
ik die melkman helpen
aan de dijk de Schiedam was ondergekregen.
weer was
en met een
seweg; deze
De Hare 3
ging wij als kinderen
maatkan b.v. 1 liter
liep vanaf de Hogeban
in de pan van een
‘kamper
weg helemaal
8375 GC Oldemar
het landje van de Hogeban en’ op
bewoner schenken.
kt
Losse melk was
weg. Mijn
Telefoon 0561-452281
moeder gaf ons dan
een oud koekenEmail: visser.smit@plane
t.nl

- Een foto van ons Finlandia-schoolelftal, genomen vanaf de Brigantijnstraat, N.O. richting stad, met op de achtergrond de fabriek van Van
Nelle. Hierbij de mij nog bekende namen: staand v.l.n.r. Piet Verboom, Hugo Meijers (zie artikel), .... van Wely (? ), Bob van der Starre, Rinus Meyer en Sjaak ........(? ). Zittend v.l.n.r.: n.n., Aad Twigt, Pim Doesburg, Kees Doesburg (zie artikel), Jan van der Pluym, Wim Tilmans
(in shirt RFC), Henk Smit en Wim van Ooyen. -

pinantie de beslissing brengen in
de zoveelste titanenstrijd en Hugo
Meijers (later even in Sparta-1) nam
die zware taak op zich. Met een imponerende aanloop van enkele meters
joeg hij de bal hoog over het denkbeeldige doel, dat qua contouren werd
gevormd door enkele kledingstukken
als doelpaal. Als een raket belandde
de bal midden op de winkelruit van
de slagerij, die natuurlijk onder luid
gerinkel aan diggels ging. In één klap
(letterlijk!) sloeg onze verbazing over
zoveel trapkracht om in angst voor het
vervolg.

Compenseren
Tom Verhaal had vanwege loopproblemen moeite zich met de voetballers op
het landje te meten, maar die beperkte
fysieke mogelijkheden heeft hij later
voortreffelijk kunnen compenseren.
Weinigen uit onze wijk kunnen zeggen
kampioen van Nederland te zijn geweest, maar Tom wel! Met tafelvoetbal om precies te zijn, want met de
hand piekte hij de voetbalpoppetjes op
het tafelveld nauwkeurig naar de titel.
Ook Kees Doesburg, de oudere broer
van Pim en jarenlang mijn klasgenoot,
heeft een aardige tijd in het eerste
elftal van Sparta gespeeld, maar zijn
latere maatschappelijke carrière loog
er ook niet om.
Peter Broekhoff uit de Russischestraat
bekwaamde zich in zijn werk als
voortreffelijk ICT-er (toen nog een
onbekende kreet) en koppelde later die
kwaliteit aan zijn hobby. De regionaal
bekende voetbalscheidsrechter kneedde een interactief computerprogramma
dat aan vele clubs beschikbaar wordt
gesteld om ze bij te staan hun (jeugd)
leden betere en ruimere kennis over
spel- en aanverwante regels bij te
brengen. Meer kennis betekent auto-

matisch meer begrip voor de arbiter en
dat zou weer minder agressie binnen
en buiten de lijnen kunnen betekenen,
zo is zijn motto.

Winkelgalerij
De toenmalige winkelgalerij in dat
deel van Oud Mathenesse verdient
mijns inziens nog aanvulling. Niet
onbelangrijk in de Russische waren de
volgende winkeltjes: op de hoek met
de Portugese verdiende Broeders de
kost als schoenmaker, Slee verkocht
melk op bijna de hoek met de Bulgaarse of reed door de wijk met zijn (losse)
handel, herenkapper Kuipers knipte er
op los (ook mijn huwelijkscoupe) en
net om de hoek van de Hongaarse is in
hun schoenmakerij de Rutten-dynastie
begonnen met hun schoenenwinkel,
nu nog steeds in Spijkenisse. De
graag borrelende en (daardoor?) volop
pratende grutter Jan Weenig mag in dit
rijtje zeker niet ontbreken.
Om te vervolgen met de Engelsestraat.
De groenteboer ken ik als Van der
Ruit, met iets verderop de Spaarbank
op de hoek van de Italiaanse. Daar
werden gespaarde losse munten
(centen-stuivers-dubbeltjes-kwartjes)
nog handmatig herteld en als totaal
bijgeschreven in mijn spaarboekje.
Net voorbij apotheker ´s-Gravenzande
runde Jan Vellekoop zijn vis- annex
patatzaak (later voortgezet door zoon
Fred). Jan’s jongste dochter was nogal
ondernemend en kwam ooit thuis
met de melding dat zij de vlam van
haar leven had ontmoet en naar zijn
geboorteland Brazilië wilde afreizen. Als bezorgd vader nam Jan zijn
dochter in bescherming door te zeggen
dat als die kerel zoveel van haar hield
hij haar dan maar moest komen halen,
natuurlijk in de stellige overtuiging dat
het niet zo’n vaart zou lopen. Jammer
voor hem maar gelukkig voor haar;

enkele maanden later verscheen de
jongeman voor de deur en verliet het
verliefde koppel de Russischestraat
om in Brazilië te huwen en zich daar
te vestigen.

Jaloezie
Aan deze gebeurtenis dank ik met
enige jaloezie de latere verhalen van
Jan over zijn regelmatige bezoeken
aan dat land: als rasechte SVV-er en
liefhebber bezocht hij daar immense
voetbalstadions (120.000 bezoekers)
en bekeek heroïsche wedstrijden.
Bedenk daarbij dat destijds het
Braziliaanse voetbal hier nauwelijks
kon worden gevolgd doch mondiaal in
hoog aanzien stond.
Verderop in de Engelse, bij drogisterij
Blok met de gaper aan de muur, was
veel los verkrijgbaar, maar ieder was
toen van mening dat zijn bedrijfsvoering al veel beter was dan de ouderwetse waterstoker. Zijn rol in de buurt
vervaagde toen Van der Kamp een
winkel aan de Schiedamseweg betrok,
ja zelfs met parfumerie.
Schrijvend (en gekoppeld aan het vorige artikel) valt mij op dat een kleine
wijk vol stond met kleine zelfstandigen, veel met vrijwel dezelfde negotie.
Was dat het gevolg van onze beperkte
mobiliteit of had het woord vestigingsbeleid toen nog geen inhoud?
Andersom bekeken moet je constateren dat er heden ten dage niet zoveel is
veranderd, alleen de nationaliteit van
de ondernemers wijkt af.
Wim Tilmans
Plevier 81
3191GA Hoogvliet-Rt
wimtilmans@hetnet.nl
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Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

Vakantie
het Sauerland
Vakantie
in hetinprachtige
Sauerland

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

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

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

•

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

525
525 m
m hoogte
hoogte

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Zeer
Zeerrustig
rustiggelegen
gelegen
Schitterende gemarkeerde wandelpaden

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade, Vers fruit,
Gebakken banaan, Geb. wan tan, Geb. Chin garanalen, Pangsit,
8 spices tongﬁlet, Kip ‘’Mountain Spring’’, Babi Pangang Spek,
Lo Han Tjai groenten, Tomaten eischotel, Daging rundvlees, King Do Kip,
Ket Li Kip, Cha Sieuw, Babi Pangang, Spare ribs, Chau tin Chin. Garnalen,
* Ons buﬀet
Hong Sieuw Chicken Wings, Chin. Bami,
biedt nu nog
Ossehaas à la chine, Saté, Patat, Nasi, Bami, Mihoen
meer keus *

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

5 dagen
HP
165,- p.p.
-zondag
tot€vrijdag-zondag
totinvrijdagHP € 33,- p.p.
per dag
2-persoonskamer

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

Faulebutter 2
Landgasthof-Pension
Rademacher
Faulebutter
2
57413 Finnentrop - Faulebutter

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

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

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.

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

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

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Tel. 0180 - 418 414

Hotel “De Lochemse Berg”
LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

Een monumentaal en uniek familiehotel! Uitstek.
keuken, sfeervol restaurant, tuinen en terrassen

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

Vraag vrijblijvend een brochure/info !
www.deoudebrouwerij.nl T 043 455 1636
Hoofdstraat 53, Mechelen Zuid Limburg NL

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

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

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

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

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

Nazomeren in de Vlietlanden?
Maak een tocht met de
Vlaardingse Fluisterboot

Bergen op Zoom, daar waar Brabant Zeeland kust… lekker nazomeren op de Brabantse Wal op
Camping de Heide van 27 aug t/m 26 sept voor € 175,-- incl. 2 weken dagblad naar keuze!
Reserveer nu voor het seizoen 2011.
***Kijk voor meer info & aanbiedingen op www.campingdeheide.nl***

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

Maak een rondvaart met de Vlaardingse Fluisterboot ‘Andante’ en geniet van
de stilte en de fraaie natuur van de Vlietlanden in Midden-Delfland.
Rondvaarten op zaterdagen, zon- en feestdagen om 13.00 uur en 15.30 uur en
op woensdag om 14.30 uur. Vertrekpunt en kaartverkoop vanaf de kade
tegenover de Polderpoort, Watersportweg 11.
Voor speciale groepsarrangementen kunt u informeren en boeken bij Het Jachthuis,
telefoon 010-590 34 11, de Polderpoort, telefoon 010-249 22 55 of
per e-mail: boeking@vlaardingsefluisterboot.nl
Vaarseizoen april tot oktober
www.vlaardingsefluisterboot.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

www.ovmrotterdam.nl

Let op!! 24 augustus in De Oud-Rotterdammer:

De gezellige
Najaars-Vakantiespecial

Zomers genieten in Twente
●

Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden

●
Tegen inlevering van deze ingevulde bon ontvangt u d 1,00 korting!
U betaalt d 5,50 i.p.v. d 6,50.

●

Naam: _______________________________________________________

●

Adres: ________________________________________________________
Postcode: _____________________________________________________

Geldig gedurende vaarseizoen Fluisterboot 2010.

Gratis wandel- en fietsroutes
vanaf

Woonplaats: __________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________

Ontvangst met een zomers glas
rosé en een borrelgarnituur
Twee overnachtingen inclusief
een rijkelijk Twents ontbijt(buffet)
Een culinair 3-gangen diner op de
dag van aankomst

Hotel – Restaurant Wyllandrie
Tichelwerk 1
7631 CJ Ootmarsum

89,50 per persoon
Tel: 0541-291705
info@wyllandrie.nl
www.wyllandrie.nl
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Vier het eerste
lustrum met ons mee!!!
Vijf jaar is het alweer! Wie had dat gedacht? In oktober 2005 waren er weinig mensen
die er vertrouwen in hadden dat De Oud-Rotterdammer een succes zou kunnen worden.
De mensen van De Oud-Rotterdammer, maar vóóral de lezers, hebben bewezen dat we
gezamenlijk een krant kunnen maken waar héél erg veel mensen plezier aan beleven.
En dat nu al vijf jaar lang! Dàt willen wij graag samen met al die lezers vieren.

Hulp
Dat kan De Oud-Rotterdammer natuurlijk niet alleen, daar hebben wij úw hulp bij nodig.
Hoe u kunt helpen? Heel eenvoudig.
Ontelbare lezers van De Oud-Rotterdammer hebben de afgelopen vijf jaar oproepjes ingestuurd,
omdat ze op zoek waren naar oude klasgenootjes,
sportvrienden, vriendjes en vriendinnetjes uit hun
straat of familieleden. Dat heeft in die jaren tot vele
reünies en reünietjes geleid. Vaak tot groot enthousiasme van de deelnemers.
Uit eigen ervaring weet ik dat dergelijke reünies
vrijwel steevast worden afgesloten met de belofte:
“Wat was dit gezellig, dat doen we over een, twee,
drie, vier of vijf jaar nog eens.” In de praktijk komt
daar echter heel vaak niets meer van terecht en
blijft het bij die ene keer. Want iemand moet het
toch organiseren en slechts weinigen komen daar
aan toe.

s

Augustu

13,14,15
s

Augustu

Er komt dus weer een feestje aan waarvoor wij alle
lezers uitnodigen. Wat voor feestje? Dat kunnen
we nog niet tot in detail verklappen, maar een tipje
van de sluier lichten we wel vast op en we vragen
zelfs úw medewerking om dit feest weer tot een
onvergetelijke happening te maken.
“Wat ga je dit jaar doen met de verjaardag van de
krant?”, is mij al vaak gevraagd. Als ik dan reageer
dat ik een reünie voor de hele stad wil organiseren,
verslijten de meesten mij meteen voor gek. Maar
waarom niet? Waarom zouden wij, àl die (oud)Rotterdammers samen, dat niet voor elkaar krijgen?
Een superreünie, misschien wel de grootste reünie
van Nederland; dat moet toch kunnen? Als ze in
Amsterdam een paar miljoen dominosteentjes kunnen omkegelen, zijn wij in Rotterdam toch zeker
wel in staat een paar duizend mensen op de been
te krijgen?

-- Er op uit! Kalender

14
15
s

Augustu

tus

Augus

18 t/m 29
tus

Augus
Superreünie
Maar daar kan De Oud-Rotterdammer u dan weer
bij helpen. Wij organiseren op 23 oktober een
Superreünie en u hoeft alleen maar te komen om
daar al die oude kennissen en vrienden weer te
ontmoeten, als u ze tenminste weer bij elkaar kunt
scharrelen.
Vanaf nu geeft De Oud-Rotterdammer u alle ruimte
om oproepjes te plaatsen om zo uw oude klasgenootjes, sportvrienden, vriendjes en vriendinnetjes
uit uw straat of familieleden op te roepen ook naar
dit feest te komen, want het kan alleen doorgaan als
er voldoende belangstelling is.
Wij hebben er een prachtige locatie voor gevonden, waar we heel veel Rotterdammers kunnen
ontvangen. Dat is de oude Van Nelle-fabriek in
Rotterdam-West, die voor talloze Rotterdammers
een grote nostalgische waarde heeft.
Dus, … trommel allemaal de mensen op die u nog
graag eens zou willen zien en kom met z’n allen
naar de Superreünie van De Oud-Rotterdammer!!!
Dan zullen we de wereld eens laten zien, wat we
hier in Rotterdam, met allemaal echte Rotterdammers, voor elkaar kunnen krijgen!

22
27

tus

Augus

tus

Augus

28
28

tus

Augus

ber

Septem

2 & 10

ber

Septem

17

Paradie overschie

Sidelingepark, Overschie –
Voor meer informatie http://paradie2010.onsoverschie.nl

Optreden Paul Clifton

De Nieuwe Plantage, Weteringstraat 225 Rotterdam-Kralingen 14.00 uur – gratis entree – pashouders krijgen gratis drankje.

Shantycafé

Lichtschip in de Wijnhaven – 15.00-18.00 uur – Voor meer informatie
pr@shantyfestivalrotterdam.nl of 010-482 52 40

Pleinbioscoop Rotterdam
http://www.pleinbioscooprotterdam.nl/

Bavaria City Racing
Rotterdam-Centrum

Barbecue & optreden Elly Lockhorst

Zuiderkroon, Vlissingenplein 108 Rotterdam-Pendrecht - 18.00 uur tot
21.00 uur - € 15,- p.p. - aanmelden via: 010 – 481 02 02

Zomerdag Braderie Hendrik-Ido-Ambacht
Centrum Hendrik- Ido- Ambacht - 10.00-16.00 uur

Rotterdamse cursusmarkt

Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110 - 12.00 – 16.30 uur – gratis

15e Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

Jaren 60 & optreden Martin Leden

Zuiderkroon, Vlissingenplein 108 Rotterdam-Pendrecht - 18.00 uur
tot 21.00 uur - € 15,- p.p. - aanmelden via: 010 – 481 02 02.

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

Kees van Dongen Schilderdag in Delfshaven
Voor het tweede opeenvolgend jaar staat Historisch Delfshaven tijdens het laatste
weekend van augustus in het teken van de beroemdste schilder die de wijk heeft
voortgebracht: Kees van Dongen (1877-1968). Net als verleden jaar treedt een aantal
beroepskunstenaars uit binnen- en buitenland in de voetsporen van Van Dongen en
schildert in de stijl van de Meester.
Kees van Dongen groeide op in Delfshaven. Een
plaquette achter de molen herinnert ons daaraan.
Maar kunstenaars, bewoners en ondernemers in de
wijk willen de herinnering aan man en zijn werk
op een actievere manier levend houden. Daartoe is
op initiatief van beeldend kunstenaar Alex Meidam
de Kees van Dongen Schilderdag in het leven
geroepen.
Op zaterdag 28 augustus poseren modellen in
zwierige jurken uit de tijd van de grote schilder op
verschillende locaties aan de Voorhaven voor de
kunstenaars, en worden in het openbaar geschilderd.

Een dag later, op zondag 29 augustus, worden de
gemaakte schilderijen in De Dubbelde Palmboom
geëxposeerd. Een onafhankelijke jury zal die middag het beste schilderij aanwijzen en de Kees Van
Dongenschilderprijs uitreiken. Het winnende schilderij van 2009 van de Rotterdamse kunstenares
Sylvie Overheul siert de uitnodiging van dit jaar.
Naast het schilderen worden de straten rond de
Voorhaven verlevendigd door een kunstmarkt
georganiseerd door de Ondernemersvereniging
Historisch Delfshaven waar galeries, antiquairs
en winkels het beste uit hun collectie tonen. In

het Zakkendragershuisje is een selectie te zien
van schilderijen van leerlingen van de GK van
Hogendorpschool die gemaakt zijn tijdens de
workshop Schilderen met Kees. De jury zal ook
een prijs uitreiken aan de meest talentvolle leerling
van die school.
Het programma start op zaterdag 28 augustus
om 11.00 uur en duurt de gehele dag en avond.

Met slecht weer zullen de kunstenaars binnen
op diverse locaties te vinden zijn in Historisch
Delfshaven. Zondag 29 augustus is in De Dubbelde Palmboom de tentoonstelling vanaf 15.00
uur te zien en om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking
plaats. Toegang tot die expositie in De Dubbelde
Palmboom is gratis.
Voor meer informatie zie www.rotterdamhistorischdelfshaven.nl
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Etna Koeler EKK 850

19 +

A klasse vrijstaand tafelmodel
koelkast met een netto inhoud
van 102 liter. Uitgevoerd met
fraaie glazen leg plateaus.
De draairichting van de deur is
zowel links als rechts draaiend leverbaar.De afmetingen zijn Hoogte
85 cm. Breedte 50 cm.
En diepte 60 cm.
en uit voorraad leverbaar.

De Oud-Rotterdammer - - De krant voor de 50-plusser
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Etna Solo inductie
kookplaat EKP 301ZT
Fraaie solo inductie kookplaat met 9 standen
en restwarmte indicatie.
Automatische kookduur begrenzer
en automatische pan detectie.
Kookwekker met LED display en
touch-control bediening.
Afmeting hxbxd = 6,5 x 3 1x 31 cm.
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Etna Koelkast
EKV 1801

Etna Koelkast EKV 850
A+ klasse vrijstaande koelkast met een netto inhoud
van 105 liter.
Waarvan 7 liter 4 sterren
vriesvak.
Glazen leg plateaus met de
afmeting HxBxD = 85 cm
x 50 cm x 60 cm.
en uit voorraad leverbaar.

268 Liter vrijstaande koel- vries combinatie met A+
energielabel. Voorzien van 3 glazen legplateaus met
een heldere binnenverlichting.
4 sterren 3 laden vries gedeelte met een invriesvermogen van 3,5 kg/24 uur.
Groentelade in één gedeelte.
Deurdraai richting verwisselbaar
en uiteraard Gratis
bezorgd in heel
Zuid-Holland.
De afmetingen zijn
Hxbxd 180 x 55 x 60 cm.
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Etna Magnetron
ESM 117 wit
17 Liter solo magnetron met eenvoudige
bediening d.m.v. draaiknop.
Afm. HxBxD = 26 x 44 x 36 cm

S
3-DAAGSE PRIJ
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Etna Vrieskast EVV 850
A Klasse vrijstaand
tafel model vrieskast
met 3 transparante
vriesladen.
De netto inhoud is
68 liter met een jaarlijks energieverbruik
van 193 kWh.
Deurdraai richting
is verwisselbaar.
De afmetingen zijn
HxBxD
85 cm x 50 cm x 60
cm.

*Ook in RVS leverbaar voor 50,00.

Etna Magnetron-Combi ECM 153 wit
25 Liter Combi magnetron, dus met ovenfunctie
en Grill mogelijkheid.
Magnetron vermogen van 900 watt met 5 energiestanden.
De afm. zijn : HxBxD 31 x 51 x 43 cm. en
voorzien
van RVS binnenafwerking

S
3-DAAGSE PRIJ
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Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :Zwartjanstraat
010 - 4661043
Telefoon
: 010132/134
- 4661043 3191 EL Hoogvliet
Middenbaan
- noord
Middenbaan
noord
Telefoon : 010 - 4160464132/134 3191 EL Hoogvliet

VOOR SLIMME KOKERS

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

***

Telefoon : 010 - 4160464
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

BON

Leuke anekdotes en
wetenswaardigheden
met Scheurmail Rotterdam

Zullen wij laten hoo-ooren …
SP-AR-TA 1969-2010

Holland
Pop Festival

Scheurmail Rotterdam is een email scheurkalender met prikkelende wetenswaardigheden over de stad van toen en nu. Met
korte anekdotes, weetjes, feiten en cijfers, typisch Rotterdamse
uitdrukkingen en natuurlijk humor. Kies zelf of u de scheurmails dagelijks of wekelijks wilt ontvangen. Meer uitleg en
voorbeelden vindt u op www.scheurmailrotterdam.nl
De normale prijs is 7,50 euro per jaar,
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen slechts
Het abonnement eindigt automatisch na een jaar, u zit er dan
niet aan vast en hoeft het abonnement niet op te zeggen. Met uw
aanmelding maakt u tevens kans op een replica van het schilderij De Reus van Rotterdam t.w.v. 60 euro.
Stuur deze bon in naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of door het invullen van de bon
op de website www.deoudrotterdammer.nl
U ontvangt dan een email met de betalingsgegevens, zodra de
betaling binnen is start de toezending van de scheurmails.
ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal € 5,ik ben geen vriendenlid en betaal daarom € 7,50

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen
twee euro korting en
betalen slechts

€ 5,-

is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s
en kost in de winkel € 16,95.

€ 14,95

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

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer
en ik betaal € 14,95

Drie legendarische dagen in Kralingen
Een fantastisch verslag van drie wonderlijke dagen in Kralingen, die bij menig vijftigplusser een onuitwisbare herinnering
hebben achtergelaten. Een schitterend boek vol, deels niet
eerder gepubliceerde, foto’s en onvergetelijke herinneringen.
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a.d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.
deoudrotterdammer.nl Na bestelling ontvangt u een factuur waarna na
betaling, het boek wordt toegestuurd.

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer
en ik betaal € 22,50
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 24,50

Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95
Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Straat:

Straat:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel:

Tel:

Straat:

Email:

Email:

Postcode en plaats:

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

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

Naam en voorletters:

Tel:
Email:

BON

Sluit aan en word voor 10 euro per jaar
ook Vriend van De Oud-Rotterdammer

Exclusief voor
lezers van
De Oud-Rotterdammer

The Story
of The 3 Jacksons
Als de naam Jackson valt, barsten vele jongere
Nederlanders, ook dertigers en veertigers, van
enthousiasme. Maar dan zal het meestal gaan
om de roemruchte Amerikaanse Jacksonfamilie, waarvan mega-artiest Michael de belangrijkste exponent was. Bij ouderen rinkelt meestal eerst een ander
belletje, want de naam Jacksons genoot hier, en vooral in Rotterdam,
al in de jaren vijftig grote bekendheid. Niet als popfenomeen, maar
als het vermaarde accordeontrio, The 3 Jacksons.
Speciaal voor De Oud-Rotterdammer heeft Leo van der Velde, zoon van Jacksons-lid Harry van
der Velde, een groot aantal populaire nummers van het trio op CD gezet, waarbij de lezers weer
eens heerlijk kunnen wegzwijmelen op de tonen van bekende nummers als Sophietje, Jungen,
komm bald wieder, Twee ogen zo blauw, Soerabaja en tientallen andere hits uit hun jonge jaren.
U kunt deze unieke CD voor € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotterdammer.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts
en verdienen daarmee dus al
bijna de helft van hun bijdrage terug.

€ 7,95

Wilt u deze prachtige CD thuis ontvangen, stuur dan deze bon naar De Oud-Rotterdammer,
postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of vul de bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
U ontvangt dan de CD en een factuur met de betalingsgegevens van Leo van der Velde.
ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro
ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro
Naam en voorletters:
Straat + nummer:
Postcode en Plaats:
Tel:
Email:

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

JA,

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

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.
(Het bedrag wordt in juni afgeschreven)
Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

Naam + voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
T.n.v.
Telefoon:
Email:
Handtekening:

Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl
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Doe ook mee!

Komt u hier
binnenkort ook wonen?

29 november t/m 4 december 2010
Meld je aan op www.oogcollecte.nl
(030) 261 71 19 / (0343) 52 65 57
De Oogcollecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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

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

Welkom!
domus magnus
de luxe van ouder worden

RIJDEN ZONDER AUTORIJBEWIJS
NIEUW

Modern restyled
De gefacelifte Crossline
manifesteert zich met
nieuwe sierlijsten, stijlvolle
‘gunmetal’ velgen, een
dubbele uitlaat, etc. Een
nieuwe lijn met een
ultramoderne uitstraling.

Lente / Zomer Collectie 2010

Limited Edition
Een luxueus interieur
Een perfecte alliantie van materialen
en tinten. De <Limited> editie heeft
een ’leather look’: stoelen, panelen
en console harmoniëren in de zelfde
kleur. Finesse en elegantie.

Huren in Capelle a/d IJssel?
Project Vogeltuinen

Open huis modelwoning
Donderdag 19 augustus
van 11 tot 13 uur
– Woningtypes van 85 m2 GBO
– Speelse indeling met gescheiden woon-/eetkamer
– De woningen zijn senior vriendelijk.
– Nauwe samenwerking met zorgverlener de
VierstroomZorgring
– De woningen beschikken over een inpandig balkon
– Het huren van een eigen parkeerplaats of berging
op de begane grond is mogelijk.
– Winkelcentrum en treinstation Schollevaar op
loopafstand
– Het Schollenbos ligt op ca. 10 minuten loopafstand

www.aixam.nl

Vollebregt Autoservice
Edisonlaan 30
2665 JE Bleiswijk
010-5219218
www.vollebregtbrommobiel.nl

nieuw
in e
verhudu
r!

– Huurprijzen vanaf ca. €635, - per maand excl.
servicekosten (geen huurtoeslag mogelijk)
– In het najaar wordt de tweede toren opgeleverd,
hierin zijn nog voldoende woningen beschikbaar
– Leeftijd vanaf 50 jaar

Adres modelwoning
Johan Jongkindrade 219
5de etage
Vestia Noord Nederland
Stationsweg 10
2130 ad Hoofddorp
Telefoon (023) 568 05 68
Fax (023) 568 05 00
noordnederland@vestia.nl
www.vestia.nl
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The Three Jacksons:

Immens populair, maar nooit ‘telefoonnummers’ verdiend
Je zou hen de vaandeldragers kunnen noemen van Rotterdam als accordeonstad. In de hoogtijdagen van het
instrument was Rotterdam in Nederland accordeonstad nummer 1, en The Three Jacksons waren de bekendste vertegenwoordigers
The Three Jacksons: Piet Koopmans (1917-1971), Harry van der
Velde (1908-1977) en Piet van Gorp
(1915-2008). Aanvankelijk speelden
ze afzonderlijk van elkaar. Harry had
voor de oorlog al deel uitgemaakt
van accordeonduo en later -trio The
Willards, later speelden ze alle drie
in een vast café: Piet Koopmans in
Jalink aan het Noordplein, diens
zwager Piet van Gorp in een zaak aan
de Spiegelnisserkade/Crooswijkseweg, en Harry van der Velde in bar
Tjoba in Hillesluis. In 1940 kwamen
ze elkaar tegen in een badhuis in de
Van der Werffstraat in Rotterdam, de
vriendschap groeide en ze besloten de
krachten te bundelen.
Ze gingen samen het podium op,

als zogeheten bühnenummer in het
variété, met populaire nummers uit
die tijd. Dat sloeg aan. Zoals ook hun
platencarrière vanaf 1946 een succes
werd. Philips kon in de jaren vijftig de
78-toerenplaten met medleys van het
trio bijna niet aanslepen.
Jaap Valkhoff
Piet van Gorp, de laatst overledene
van de Jacksons, koesterde tot in
zijn laatste dagen een halskettinkje
met daaraan een minuscuul gouden
schijfje met de tekst: ‘P. Jackson; 1
millioen’. Een blijk van waardering
voor een miljoen verkochte platen.
Van Gorp, een paar jaar voor zijn
overlijden: “Toch een gouden schijf,
een kleine. Ik draag het altijd op

mijn hart.” In de dertig jaar dat The
Three Jacksons actief zijn geweest,
moet er enorm veel aan het trio zijn
verdiend. “Maar niet door de Jacksons
zelf”, zegt Leo van der Velde, zoon
van Harry. “Vooral Philips is er op
binnengelopen.” Dus er kon wel een
aardigheidje af bij diverse mijlpalen.
Een gouden horloge, een gouden tulp,
een radioplatenspelercombinatie.
Met de komst van de beatmuziek in
de jaren zestig verloor het accordeon
aan populariteit, en het overlijden van
Piet Koopmans in 1971 betekende
voor het trio een gevoelige knauw.
Koopmans is in eerste instantie nog
vervangen door Jaap Valkhoff. En
in die samenstelling is ook nog een
succesvolle plaat gemaakt. Maar met
het overlijden van leider Harry van
der Velde in 1977 was het echt gedaan
met het verhaal van The Three Jacksons. Toch was daarmee het verkoopsucces nog niet ten einde. Zo werden
in 1992 en 1993 nog ruim 50.000
exemplaren verkocht van de cd ‘The
Story of The Three Jacksons’. Bij de
uitreiking ervan roemde Herman Emmink de heren als ‘grootmajoors van
de vrolijkheid’.
Rivièrahal
The Three Jacksons traden op in fan-

door Roland Vonk

tasie marine-uniformen die ze min of
meer hadden afgekeken van The Willards, waarin Harry van der Velde had
gespeeld. Maar met een opmerkelijk
verschil: The Three Jacksons hadden
(knop)accordeons in de kleuren rood,
wit en blauw. Ook in de oorlog. Van
Gorp: “Lef, hè. We traden soms vier
keer per dag op, overal, in een half
verbrande fabriekshal, maar ook in de
Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp.
We hadden toen een shownummer,
waarin Harry ook sax blies. Doordat
Harry, die tapdanste bij The Willards,
het ons geleerd had, kwamen we
accordeonspelend en tapdansend het
toneel op, met een prachtig begeleidingsorkest erbij. Wel jammer dat we
door die keiharde muziek al die jaren
alle drie doof zijn geworden.”
Nederlands-Indië
De heren hadden muzikaal een duidelijke taakverdeling. Van der Velde
zorgde voor de ritmische akkoorden,
Van Gorp voor de – tweestemmige
- melodie en Koopmans voor de
improvisatie. Hun faam beperkte zich
niet tot Nederland. Meteen na de oorlog zijn The Three Jacksons begonnen
met reizen. De eerste grote buitenlandse reis was in 1947 naar Nederlands-Indië. Daarna volgden vele
continenten. Van Gorp: “Vermoeiende vliegreizen, 36 uur naar Nieuw
Zeeland, Australië, Canada, kisten
vol platen mee voor de emigranten.

In deze tijd zouden we als The Three
Jacksons miljonair geworden zijn. De
bedragen die artiesten nu verdienen
lijken wel telefoonnummers.”
Van alle drie Jacksons zijn kinderen
verder gegaan in de muziek, en de
volgende generatie heeft de naam
zelfs nog wel eens gebruikt. Corrie
van Gorp, dochter van Piet, heeft het
ver gebracht als zangeres en comediènne. Leo van der Velde, zoon van
Harry, heeft meerdere platenzaken
gehad, is vertegenwoordiger geweest
bij platenmaatschappij Telstar en heeft
zelf nog meerdere singletjes gemaakt
met het feesttrio De Bumpers.
En Wim Koopmans, zoon van Piet,
heeft aardig aan de weg getimmerd
als zanger. Minder bekend is dat hij
nog eens een lp heeft gemaakt als accordeonist. En dat onder de artiestennaam: Bill Jackson.

The Three Jacksons, leven die weer?
Een curieus tafereel laatst in een Rotterdamse platenzaak. Leo van der Velde, zoon van Harry van der Velde van
het fameuze accordeontrio The Three Jacksons, komt de belangstelling peilen om iets te doen met de verzamelcd die hij heeft laten maken van het trio. Een cd die een kleine twintig jaar geleden ook al eens is uitgebracht,
met een andere hoes.
Leo is er niet zozeer op uit geld te verdienen aan zo’n cd, hij wil vooral dat
er een zekere aandacht blijft bestaan
voor de Jacksons. Voor de nieuwe hoes
heeft hij de heren in een eigentijds
decor laten fotoshoppen. Met een bijzonder resultaat. De kleuren rood, wit
en blauw van de accordeons vinden
als het ware een echo in het rood, wit
en (groen-)blauw van de bruggen op
de achtergrond. De Willemsbrug, de
Erasmusbrug en de Hef.
De inkoper van de platenzaak bekijkt
de hoes en zegt op iets meer dan ironische toon: “The Three Jacksons, leven
die weer?”
Aanbieding
Elders in deze krant vindt u een aanbieding voor die jongste verzamel-cd
van The Three Jacksons. Voor geen
geld. Maar de markt lijkt me toch
kleiner en kleiner worden. Al hun
kwaliteiten ten spijt, zijn The Three
Jacksons iets van vroeger. Tegenwoordig red je het niet meer met muziek
en leuke pakken alleen. Je moet wel
bijna zoals André Rieu met een soort
Schönbrunn-kasteel als decor op pad

gaan om echt mensen te trekken. Wat
op zich natuurlijk ook een bijzondere
prestatie is, daar niet van. Maar de
tijden veranderen.
Jan Petri
De zoektocht naar vroegere leden
van het Rotterdamse amusementsgezelschap De Crosio’s mag aardig
succesvol heten. In de vorige Bal Na
kon u al lezen over vier van de zeven
muzikanten die ik zocht. We kunnen
er nu weer twee afvinken. Gitarist/
bassist Jan Petri (1926) is terecht. Hij
speelde in de jaren zestig bij de band,
maar ook later nog wel eens. Het was
volgens hem een komen en gaan bij
De Crosio’s. Binnenkort ga ik bij Jan
op de thee om zijn hele verhaal te

noteren.
Henk van der Sluis
Wie ook heeft gereageerd: Tonnie van
der Sluis, dochter van accordeonist
Henk van der Sluis (1923-1996) die
aan de wieg stond van De Crosio’s.
Henk groeide op in een woonwagenfamilie in Den Bosch en kwam zo in
1953, 1954 naar Rotterdam, min of
meer op doorreis naar Australië(!). Er
werd in die tijd nogal wat geëmigreerd en Henk van der Sluis had ook
plannen. Maar eenmaal in Rotterdam
leerde hij de mannen kennen van
accordeontrio The Three Johnsons.
Volgens zijn dochter bestond dat trio
al, en annulleerde Henk zijn emigratie
om een van de leden te vervangen. Ac-

cordeonist Wim Gerards verving ook
iemand. En met Wil de Graaff die er al
eerder bij zat gingen ze optreden.
The Three Johnsons zagen er precies
zo uit als The Three Jacksons, met
hun kapiteinspetten en – pakken. Ze
maakten ook vergelijkbare muziek.
En dat werd de Jacksons te gortig. Na
een heuse rechtszaak veranderden The
Three Johnsons hun naam in The 3
Crosio’s. En nog later in: De Crosio’s.
Henk van der Sluis woonde in Rotterdam aanvankelijk in Noord, later
in Spangen, en heeft altijd geleefd
van de muziek. Hij was van huis uit
schilder, maar op z’n 34e was hij al
afgekeurd op onwillige nekwervels.
Diezelfde nekwervels maakten hem
op latere leeftijd het accordeon spelen
onmogelijk.
Vanaf halverwege de jaren vijftig had

Henk ook een theaterbureautje.
Wil de Graaff
Wie we nog zoeken, is: Wil de Graaff.
Johnsons- en Crosio’s-lid van het echt
allereerste uur. Volgens de dochter van
Henk van der Sluis speelde Wil niet
echt accordeon. Hij deed maar alsof.
Bij zijn instrument waren de zogeheten
blokken verwijderd, de delen waar het
geluid uit komt. Hij was vooral goed in
show maken. Ik heb dat soort verhalen
wel meer gehoord over andere artiesten. Geen schande, ieder z’n eigen
talent. Alleen: wat is er geworden van
Wil de Graaff? Wie kent zijn verhaal?
Hij moet toch familie hebben?
Wie iets weet: meld u zich.
Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amusement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling de
dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, voor
zover aanwezig, steeds te horen in de eerste aﬂevering van Archief Rijnmond na het
verschijnen van deze krant.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
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VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

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

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

Doorbraak
in actieve
vroege opsporing
van darmkanker
Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem. Wanneer in een vroeg stadium
de aanwezigheid van onzichtbaar bloed in de ontlasting wordt opgespoord, kan
darmkanker tijdig worden vastgesteld en het sterftecijfer belangrijk worden teruggebracht. Met de introductie van een betaalbare iFOB – zelftest kan circa 65% van alle
gevallen van darmkanker worden ontdekt.
In België worden per jaar circa 7.000 nieuwe
gevallen van darmkanker vastgesteld en bijna de
helft hiervan sterft jaarlijks aan deze aandoening. Darmkanker is bij vrouwen na borstkanker
de belangrijkste kanker. Bij mannen staat het
op de derde plaats na prostaat- en longkanker.
Darmkanker eist viermaal meer slachtoffers dan
het verkeer.

steeds een indicatie dat er zich darmpoliepen in
de darmen bevinden. Deze poliepen kunnen zich
ontwikkelen tot kwaadaardige gezwellen ofwel
tot darmkanker. Opsporing en verwijdering van
deze poliepen in een vroeg stadium betekent dat
zij zich niet kunnen ontwikkelen tot darmkanker
en hiermee wordt voor de patiënt en de verwanten veel leed en pijn voorkomen.

De ontwikkeling van een kwalitatieve iFOB zelftest (met CE – markering) voor de opsporing
van darmkanker maakt het nu voor ieder mogelijk zichzelf te beschermen tegen deze vreselijke
ziekte. De iFOB – zelftest is een test die niet
belastend is en gemakkelijk thuis door iedereen
zelf kan worden uitgevoerd. Deze test spoort
onzichtbaar menselijk bloed in de ontlasting op.
Onzichtbaar bloed in de ontlasting is vrijwel

GEEF DARMKANKER GÉÉN KANS
Maak gebruik van de nieuw ontwikkelde zelftest om vast te stellen of U last hebt van
darmpoliepen. Vroegtijdige opsporing van deze poliepen voorkomt dat zij zich ontwikkelen
tot darmkanker.
U kunt nu gemakkelijk een of meer exemplaren van deze betrouwbare iFOB –
zelftest bestellen via www.testudarmen.be of door het invullen en opzenden van
onderstaande bon. De test kost slechts € 15,-- Betaling na ontvangst van het testmateriaal.
Bon in ongefrankeerde enveloppe opzenden naar:
Testudarmen, Antwoordnummer 14, 3330 VB Zwijndrecht
-------------------------------------------Hierlangs afknippen-------------------------------------------------Hiermede verzoek ik u mij … exemplaren van de iFOB – zelftest toe te zenden.
Betaling van € 15,-- per test zal geschieden na ontvangst van het testmateriaal.
Naam: ………………………………………………………….

Handtekening:

Adres: …………………………………………………………..
Woonplaats: …………………………………………………….. ………………………
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- ’s Morgens was het tot
tien uur dringen voor het
afzethek van RekreAfri om
naar binnen te mogen. Op de
achtergrond clubhuis Sarto.
Foto’s verzameling Rein
Wolters -

- De voormalige leerlingen van de
Havenvakschool beleefden veel plezier
tijdens de eerste reünie -

Grote Havenvakschoolreünie tijdens
Wereldhavendagen
Opnieuw worden honderden oudleerlingen en docenten van de
roemruchte Havenvakschool (De
Beste ter Wereld) opgeroepen zich
te melden voor een spectaculaire
reünie. Vrijdagmiddag 3 september
aanstaande zal het luxe partyschip
Smaragd1 uitvaren om met een
vier uren durende reünieboottocht
voor de ex-HVS-ers alle attracties
van de Wereldhavendagen te bezichtigen.

Dankzij een publicitair offensief van De
Oud-Rotterdammer vorig jaar kon ook toen
al op spectaculaire wijze het feit worden
herdacht dat bijna 60 jaar geleden aan de
Rotterdamse Maashaven de beroemde
Havenvakschool werd opgericht.
Honderden van de jongelui van toen, intussen havenmannen van weleer, kwamen
voor het eerst sinds een halve eeuw weer
bijeen om afscheid te nemen van dat
fenomenaal geslaagde vormings- en opleidingsinstituut van de Rotterdamse haven.
Dit jaar krijgt het evenement nog meer
reliëf, omdat in de komende maanden de
Havenvakschool aan de Waalhaven geheel
zal worden afgebroken.
Hergroepering
Maar daarmee gaan niet de miljoenen
herinneringen aan dat grote onderwijsproject voor de Rotterdamse haven verloren.
Die blijven voortleven dankzij een massale
hergroepering van leerlingen en onderwijskrachten van toen. En dat is nodig ook.
Want de Havenvakschool is van eminente
betekenis geweest voor de positieve naoorlogse geschiedenis van onze havens. Dat
nostalgische feest voltrekt zich dus op 3
september ook al ten gerieve van de vele
intussen naar alle windstreken vertrokken
oud-leerlingen en docenten die, vanwege
hun onbekendheid daarmee, het evenement
vorig jaar hadden moeten missen.
Vandaar hierbij de oproep aan alle HVS-ers
van weleer en woonachtig in en op alle
aardse uithoeken zich pijlsnel voor deze reunie te melden. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij; daarna wordt een wachtlijst ingesteld.
Meer informatie daarover op www.havenvakschool.com. Aanmelden kan, gelet
op de nog resterende tijd, uitsluitend per
e-mail: info@havenvakschool.com.
Namens de organiserende reüniewerkgroep
heet ik jullie, na de fysieke verwijdering
van ruim een halve eeuw, weer allemaal
van harte welkom.
Oud-leerling Havenvakschool
Frits Bom

Over huttendorp RekreAfri
gonzen nog steeds
de leukste verhalen
In de Afrikaanderwijk ben ik gepokt en gemazeld, ook in het jeugdwerk. In 1967
kreeg ik als 21-jarige buurtverenigingsbestuurder te maken met pater Jansen als
directeur van clubhuis Sarto, het jeugdhonk naast het nonnenklooster op het Afrikaanderplein. Hij openbaarde zich als een eigenzinnig en bovenal eigentijds mens.
In de vier jaar die ik met hem samenwerkte, trof ik hem nimmer in priesteroutfit
aan, hoewel hij wel degelijk als zodanig was ingezegend. In zijn burgerkloffie fietste
hij dagelijks van het Koningin Emmaplein, waar hij woonde, via de Rosestraat (waar
ik woonde) naar Sarto.
Onder leiding van pater Jansen,
zoals iedereen hem aansprak,
werd RekreAfri ’67 geboren,
recreatie op het Afrikaanderplein.
Het spraakmakendste onderdeel
van dit vakantiefestijn was het
bouwen van een huttendorp. Twee
weken konden kinderen er timmeren, zagen en bouwen aan hun
speelstad en op de slotdag onder
toezicht van de brandweer in de
ﬁk steken. Tussen het bouwen
door kon je knutselen, plakken en
af en toe genieten van artiesten.
Pater Jansen was een bietser pur
sang en een groot organisator. Van
overal haalde hij afvalmateriaal
om te bouwen en studenten van
beiderlei kunne voor het begeleiden van de kinderen. De helpers
verplaatsten zich ’s nachts heel
gemakkelijk van de mannen naar
de vrouwenslaapzaal en andersom. Al na een paar dagen hadden
zij, tot ergernis van pater Jansen,
meer aandacht voor elkaar dan
waarvoor ze waren ingehuurd,

- Vreemd uitgedoste artiesten brachten
tot de verbeelding sprekende voorstellingen op RekreAfri. Op de achtergrond
de in 1975 afgebroken St.-Franciscuskerk op de hoek Paul Krugerstraat -

- Pater Jansen liet in 1967 een van de buurtkinderen met een gouden sleutel de eerste
editie van RekreAfri openen. Zijn huttendorpformule bleek een gouden vondst. -

tegen betaling van anderhalve
gulden per dag én kost en inwoning. Dus was het niet vreemd dat
ruimhartige Jansen, die best een
oogje kon dichtknijpen, besloot tot
het instellen van een nachtwacht
die beide seksen na het doven
van de lampen gescheiden moest
houden. Voorts kwam hij met een
werkrooster waarin de meiden en
knullen elkaar overdag minder
tegen het lijf liepen en ook dat
bracht orde in de recreatietent.
Gespiegeld
Duizenden kinderen vermaakten
zich kostelijk. Tot zelfs uit de
verre omtrek kwamen ze spelen,
na betaling van twee kwartjes
aan de kassa, waar ik als bewijs
van toegang met inkt het kopje
van een aap op de bovenhand
stempelde. Al snel niet meer met
een al te nat inktkussen, want heel
vindingrijk hadden ze uitgevonden dat ze de stempel konden
’overdrukken’ op de hand van een
vriendje aan de andere kant van
het hek. Dat joch probeerde dan
later doodgemoedereerd de poort

te passeren. Lukken deed dat niet,
want door het overdrukken keek
het aapje gespiegeld en dát is waar
ik als kassier/portier nadrukkelijk
op moest letten.
Al snel zagen piepers het nutteloze van hun poging in en
klommen daarom zonder betalen
over het hek. Armoe was in de
Afrikaanderwijk troef en twee
kwartjes was een berg geld als je
nauwelijks iets te ’makken’ had.
Over het hek klimmen verliep niet
altijd succesvol. Er patrouilleerden
twee controleurs of je een geldig
stempel had.
Ondankbaar
Naast mijn dagelijks werk als
portier/kassier, was mijn andere
taak ’s avonds op het speeltuinveld het afwikkelen van een
voetbaltoernooi voor straatelftallen. Hoewel het redelijk goed
verliep, had ik dat beter niet kunnen doen. Ik moest ook de wei in
als scheidsrechter en dat was me
niet bepaald op het lijf geschreven. Er was niemand anders voor
deze ondankbare taak, die me

menig scheldpartij opleverde,
omdat ik het nooit goed kon doen.
Wijselijk heb ik de organisatie
het jaar daarop niet meer op mij
genomen. Uit die tijd herinner ik
me de steun van vrijwilligers als
Wil de Jong (Afrikaanderplein),
Alie Hass (Bothastraat), Cor Touw
(Jacominastraat), Wim van de
Ende (Schalk Burgerstraat), Jan
van den Dries (Tweebosstraat),
André Bimmel (Bloemhof) en de
buurtwerkers Ton van der Basse
en Aad Lutgering van Sarto en
Hille Ris Lambers van Arend &
Zeemeeuw in de Kaapstraat.
Knokpartijen
Onderdeel van ReKreAfri ’67
waren ook muziekavonden voor
jongeren in een grote feesttent op
het Afrikaanderplein. Elke avond
trad een beatband op, waarvan
First Sect van manager Bob van
Vliet een héél bekende groep
was. De nu in Brabant wonende
oud-Rotterdammer was ook
veertig jaar gitarist/zanger van het
dans- en showtrio Mustang. Voor
zijn vele verdiensten op sociaal en
maatschappelijk vlak werd hij in
april 2010 benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Af en toe deden zich ook heftige
knokpartijen voor, waarbij Willem
Nettenbreijer uit de Jacominastraat meestal als winnaar uit
de ’ring’ kwam. Zoals voor die
tijd als héél normaal gold, werd
uitsluitend gevochten met de blote
vuist. Vier jaar achtereen gaf een
ieder de beste krachten aan RekreAfri. Daarna was het over, ook
met pater Jansen en Sarto, maar
de verhalen gonzen nog steeds.
Jansen besloot uit de congregatie
te treden om niet langer celibatair
te hoeven leven en trouwde met
de vrouw waarmee hij in stilte een
relatie had opgebouwd. Ook een
pater is maar een mens.
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Heerlijke afsluiting van
een heerlijke dag

Schiedam in teken
van water

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

Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende
evenementen plaats. Na het succesvolle Scyedam Vaert
is het in september tijd voor de Brandersfeesten en
Cultuurplu. Dan worden rondom de havens en in
de binnenstad van Schiedam nautische en culturele
activiteiten georganiseerd. Ook is er dit waterjaar veel
aandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor het
programma op www.ontdekschiedam.nu.

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

fotografie: Jan van der Ploeg

#
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Probeer een Union
fiets en kies een route

Jenever: typisch Schiedam

Bridgen op historisch unieke locaties
Zin om te bridgen in een bijzondere omgeving, zoals een molen,
branderij, kerk of museum? Geef
u dan nu op voor de Historische
Bridgetocht in Schiedam op zaterdag 4 september. Naast locaties als
Molen de Drie Koornbloemen, het
Stedelijk Museum Schiedam, de
Grote- of St. Janskerk en de VVVwinkel, kunt u ook bridgen op twee
schepen die door de Schiedamse
grachten varen. Tijdens het bridgen,

Wie Schiedam zegt, zegt Jenever.
Tijdens een dagje uit in deze
Brandersstad kunt u het Jenevermuseum bezoeken en prachtige
panden, gebouwd door branders
en distillateurs, bezichtigen. Ook
komt u in de binnenstad verschillende standbeelden van typisch
Schiedamse beroepen tegen.
Wilt u een tastbare herinnering
meenemen naar huis? In de VVVwinkel zijn drie bronzen beeldjes
van de zakkendrager, de distillateur en de brandersknecht te koop.
Zakkendragers vervoerden het
graan die bestemd was voor de
moutwijn vanaf de schuiten naar
de zolders van de molenaars.

Leden van het St. Antonisgilde
dobbelden in het Zakkendragershuisje aan de Schie om te bepalen
wie de zakken graan mochten
lossen. Halverwege de 19e eeuw
telde Schiedam ongeveer 400
jeneverbranderijen. Hier werd graan
tot moutwijn gestookt. Moutwijn is
de grondstof voor jenever, die in
een distilleerderij wordt gemaakt.
Iedere distillateur heeft zijn eigen
geheime recept. Bij de Nolet distilleerderij ligt het recept al vanaf
1691 in een kluis. Maar één Nolet
per generatie heeft toegang tot dit
zorgvuldig bewaarde geheim.

#

Korting op serie
bronzen beeldjes
De bronzen beeldjes van Schiedamse
beroepen kosten € 19,95 per stuk
bij de VVV-winkel. Op vertoon van
deze bon krijgt u korting op de serie
beeldjes: twee beeldjes voor € 35,00
(normale kosten € 39,90) en drie
beeldjes voor € 50,00 (€ 59,85).

fotografie: Tjitske Houkes

Lekker eten en drinken in een
sfeervolle oud-bruine ambiance
Kom naar Proeflokaal ’t Sterretje
ter afsluiting van uw dagje uit in
Schiedam. Dit in het centrum
gelegen restaurant beschikt over
een zeer uitgebreide menukaart
met gerechten gemaakt van verse
producten. Voor 65+ senioren is
een menukaart met aangepaste
porties aanwezig.

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

Op vertoon van deze bon ontvangt
u een gratis welkomstdrankje als
u komt dineren.
Proeflokaal ’t Sterretje
Buitenhavenweg 180, Schiedam
010-4732434
www.proeflokaalsterretje.nl

Met de Aqualiner van Rotterdam
naar Schiedam
Gemakkelijk reizen over het water
tussen Rotterdam en Schiedam.
Dat kan ieder weekend tot en met
26 september met de Aqualiner.
Op zaterdag en zondag legt de
Aqualiner tussen 12.00 en 20.00 uur
aan bij de haltes Maasboulevard
in Schiedam, RDM Heijplaat en
Willemskade in Rotterdam.
In Rotterdam vertrekt de Aqualiner
twintig minuten na het hele uur,
in Schiedam rond tien minuten voor
het hele uur. Bij de Maasboulevard
staat een gratis pendelbus van
KomKids die u naar het centrum

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

geniet u van het uitzicht op de historische panden langs de route. De
Historische Bridgetocht wordt voor
de zesde keer georganiseerd. Wilt
u ook bridgend Schiedam ontdekken, geef u dan op bij Bridgeclub
Schiedam ’59. Kosten zijn € 50,00.
Kijk op www.schiedam59.nl voor de
voorwaarden en hoe u zich op kunt
geven. Er is ruimte voor 220 paren,
dus wees er snel bij, want vol is vol.

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

brengt. Fietsliefhebbers kunnen
de fiets meenemen op de Aqualiner,
om zo de historie van Schiedam te
combineren met de groene omgeving van Midden-Delfland.
De Aqualiner stopt ook bij RDM
Heijplaat. Hier is de tentoonstelling
‘Infernopolis’ van Atelier Van
Lieshout. Meer informatie vindt u op
www.aqualiner.nl.

Rondvaarten door
de grachten
van Schiedam

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

* Deze site maakt gebruik van het
knooppuntensysteem.

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

Museummolen De Nieuwe
Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.

Met een tocht op de fluisterboot
kunt u ruim een uur genieten van
de havens, pakhuizen, branderijen,
mouterijen en molens. Dinsdag tot
en met zondag vaart de fluisterboot
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Het vertrek- en eindpunt zijn bij

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

Fotografie: Adri Reijnhout

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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Is het nu echt
komkommertijd?
In deze, soms zeer warme, zomermaanden valt het niet mee tweewekelijks verslag te
doen, van wat ik in mijn spionnetje zie. De locatie van het spiegeltje is al een aantal
weken van ‘hoog boven Rotterdam’ naar ‘laag bij de grond in Stolwijk’ veranderd. En in
dát spionnetje zie ik planten, bloemen en struiken groeien, maar hoor ik vanaf 6 uur ’s
morgens ook diverse vogels kwinkeleren. Sinds verleden week weet ik, dat het mij aan
wijsheid niet zal ontbreken op het ‘Buitenpaleis’: minimaal één uil en twee vleermuizen hebben zich in de tuin in hoge boomtoppen genesteld. Het gefladder en geduik van
de vleermuizen in de schemering laat je weleens schrikken, maar met een ontstoken
buitenverlichting heb je deze beestjes snel rustig.
Vervelen doe ik me niet tijdens mijn
vakantie. Bezoekjes aan slaperige
stadjes als Culemborg en Wijk bij
Duurstede, zijn een rustgevende
verademing voor een stadsmens. Zittend op het buitenterras van Stadscafé
Culemborg zie je de wereld aan je
voorbij trekken. En die wereld is in
die Nederlandse gemeente heel anders
dan in Rotterdam. Waar onze stad 173
verschillende nationaliteiten onder de
bevolking kent, kom je in deze Gelderse gemeente (op het eerste gezicht)
niet veel verder dan tien. Maar dat
deze nationaliteiten toch niet door één
deur kunnen, hebben de Oudejaarsavond-/Nieuwjaarsdaggebeurtenissen in een Culemborgse woonwijk
bewezen. Op het terras, genietend
van een goudgele rakker, was echter
niets van de gespannen sfeer van toen
te merken. Het was genieten in een
Nederland uit de jaren ’50-’60.

en gezellig om te lezen, vooral ook,
omdat het uit de “oude doos” komt en
vaak prettige herinneringen oproept.
Toch zijn ze niet altijd correct.
Als ex-scheepswerktuigkundige bij
de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
NV heb ik vijftien jaar op de vrachten passagiersschepen van de Lloyd
gevaren. Een reis of tien heb ik in de
machinekamer als vijfde en later als
derde werktuigkundige doorgebracht.
Ik ken dus de historie van de Willem
Ruys.
Natuurlijk is de Willem Ruys niet
in Rotterdam gebouwd, maar, zoals
u zelf al aangeeft, in Vlissingen bij
de Koninklijke Maatschappij ‘De
Schelde’ op de Noordhelling als
bouwnummer 214. Kiellegging 25
januari 1939. Tewaterlating 1 juli
1946. In de oorlog is weinig schade
aan bouwnummer 214 ontstaan. De
twee driebladige schroeven van elk

Bedankje
Ik wil iedereen bedanken, die via
telefoon, e-mail of gewone post
mij liet weten mee te leven met de
gebeurtenissen van 24 juli 2002. Ook
al is de gebeurtenis al 8 jaar geleden,
vergeten doe ik het nooit.
De goede wensen, maar ook de
mededelingen dat men ‘uit mijn
verslaglegging bij de eigen rouwverwerking geleerd had’, doen me veel.
Nogmaals: dank je wel!

20 ton, gegoten bij Lips in Drunen
waren uiteraard op beide schroefassen
gemonteerd voor de tewaterlating.
De reserveschroef was een ander
probleem. Het transport over de weg
van Drunen naar Rotterdam ging
in twee etappes, over de weg tot de
Moerdijkbrug, waarbij de schroef niet
over de brug mocht in verband met
de geringe speling met de brugdelen.
Voor de brug werd de reserveschroef
op een lichter geladen, waarna het
vervoer verder over het water ging
naar de Lloydkade. De Willem Ruys
had geen twee hoofdmotoren, zoals
vermeld in uw artikel, maar acht achtcilinder (Schelde)Sulzer-motoren met
een totaal vermogen van 32.000 pk.
Elke schroef werd aangedreven door
vier hoofdmotoren met een ASEAelektromagnetische (slip)koppeling,
zodat gemanoeuvreerd kon worden
met het aantal motoren naar keuze.
Op volle kracht op zee werden beide

Snippers
In één van de laatste Spionnetjes is
geschreven over het vlaggenschip van
de Rotterdamsche Lloyd. Ik citeerde
letterlijk een schrijven van de in
Auckland (Nieuw Zeeland) wonende
DOR-lezer Balt Bender. Meerdere
lezers menen, dat Balt enige steken
heeft laten vallen. Hans Noordzij is
één van die lezers: “Uw artikeltjes
“In het Spionnetje” zijn altijd leuk

assen door middel van een regulateur
op een gelijk aantal omwentelingen
van 215 omw./min. gehouden om
trillingen in het schip zoveel mogelijk
te voorkomen. Meestal werd slechts
met zes hoofdmotoren gevaren, zodat
twee motoren in reserve werden
gehouden. Het vaarschema kon makkelijk bij 22 mijl/uur worden gehaald
en bespaarde nog brandstof. In geval
van nood bij ernstig zieken, die zo
snel mogelijk van boord moesten
voor transport naar een ziekenhuis,
werd wel op volle kracht gevaren met
acht hoofdmotoren, waarbij een snelheid van 25 tot 26 mijl/uur gehaald
kon worden.”
Het blijkt nodig te zijn, dat ik regelmatig iets schrijf over de gang van
zaken bij het samenstellen van de
WWDN-pagina. De brief die ik van
Ria (nadere gegevens bij mij bekend)
kreeg, wijst volgens mij op een groot
misverstand. Het bezwaar van Ria
was gericht tegen de oplossingspagina
van de Hordijkfoto: “Wat jammer dat
er zo weinig naar voren kwam uit de
stukjes, die jullie geplaatst hebben.
En sommige stukjes raakten echt kant
noch wal; wij woonden tegenover
bakkerij in`t Veld en naast de familie
Wuister. Wuister was ijsboer, die
zomers ijs en snoep verkocht en in de
winter altijd ging vissen met van die
grote netten. Ik heb het idee dat de
brieven niet allemaal gelezen worden,
of dat de lezer zich niet heeft verdiept
in het gebeuren rond de foto, heel
jammer!”
Ook al loopt het aantal inzendingen
in de vele honderden, ik lees elk van
hen. Bij de oplossingen worden vaak
in de herinneringen dezelfde namen
bij dezelfde feiten genoemd. Ik
probeer ervoor te waken, dat ik in de
beperkte ruimte die ik heb, meerdere
oplossingen te plaatsen die het allemaal over bijvoorbeeld Wuister de
ijsboer hebben. Dat bakker In ’t Veld
wellicht meerdere keren is genoemd,
komt doordat hij wel een heel centraal
figuur was op dit stukje Hordijk. Dit
maakte ik tenminste op uit de reacties.
Dat ik me niet verdiep in het
gebeuren rond een WWDN-foto is
misschien waar. Ik probeer altijd de
locatie te vinden, waarbij toen- en
nu-foto min of meer op elkaar gelegd
kunnen worden. En verder weet ik
niets van ‘toen’; ik moet het van de
inzendingen hebben om me een beeld

door Aad van der Struijs

te kunnen vormen, hoe het er ‘toen’
aan toeging. Wanneer Ria wil, dat ik
alles van de ‘toen’foto weet, kunt u
het komende jaar slechts WWDNfoto’s verwachten van Rotterdamwest. Maar daar ga ik maar niet aan
beginnen.
Dirk E. Wuister (familie van de
ijsboer?) schreef naar aanleiding van
dezelfde Hordijk-oplossing: “Bestaat
toeval? Opgave “Waar was dat nou
119” ging over een stukje Hordijk. En
ik denk dan aan mijn schooltijd op de
Zuider Handels ULO in RotterdamZuid (Overijsselsestraat), waar in
mijn laatste klas (3B) o.a. ene Ineke
Langbein zat. En ik meende dat zij
destijds aan de Hordijk woonde.
Nu wil het geval dat omstreeks die
tijd mij via Schoolbank het bericht
bereikte dat Betty Drescher (v.d.
Kreke) een klassenfoto had geplaatst
uit schooljaar 1958-1959 klas 3B. Zij
had enige namen vermeld, waaronder
die van Ineke. Samen hebben we er
nog een aantal ingevuld, maar helaas
toch niet allemaal. Dat dan uitgerekend Ineke reageert op de Opgave
“Waar was dat nou 119” is wel heel
erg leuk. Misschien wil Ineke contact
met mij of Betty opnemen. Wellicht
weet zij nog namen en wie weet zit er
een reünie in. Lijkt mij best leuk na
…. een halve eeuw. Andere lezers die
toevallig in deze klas hebben gezeten,
kunnen ook reageren uiteraard. Misschien zoeken we u net nog.”
Zo’n reünie trekt mij ook wel aan.
Niet alleen een reünie van de Zuider
Handels ULO, maar een grote Rotterdamse reünie voor iedereen. Als
u uw straat- of buurtgenoten nog
eens wilt zien, de leden van het koor
waarop u zong, de collega’s waarmee
u jarenlang het werk deelde, de
leerlingen van uw school of wat dan
ook uit het verleden, is de kans op

een reünie bijzonder groot. Maar deze
reünie kan er alleen komen met uw
hulp/mededelingen.
Zaterdag 23 oktober 2010 probeert
de gratis krant voor de 50-plusser,
De Oud-Rotterdammer, in het Van
Nelle-gebouw in de Spaansepolder
een reünie te organiseren voor alles
en iedereen. Graag willen we zo
spoedig mogelijk schriftelijk (dus
gewone post of e-mail) van u horen of
u belangstelling hebt voor zo’n reünie
en naar wie u op zoek bent.
Hoewel de reünie het hoofdbestanddeel van het dagprogramma is, wordt
er achter de schermen hard gewerkt
aan een soort ‘amusementsprogramma’; bijzonderheden zijn daarover
nog niet, dus kan ik niets vertellen.
Deze 23e oktober is ook de dag, dat
De Oud-Rotterdammer zijn vijfde
verjaardag viert. Wie de eerdere
verjaardagen heeft meegevierd in
het Feyenoord Stadion, tijdens de
RoMeO/De Oud Rotterdammertramritten of de bijzondere Spidovaartochten, weet dat de te betalen
prijs (rond € 12,50/persoon) elke cent
waard zal zijn.
Mededeling
Verleden week ben ik geconfronteerd
met een TIA. Mijn loopvermogen
was door een eerdere beroerte al
beperkt tot zo’n 40%. Nu is daar
helemaal niets van over.
Voor u gisteren, hoorde ik van mijn
neuroloog nadere bijzonderheden.
Uw gisteren is voor mij over drie
dagen.
Maar ik ben wel op 23 oktober bij
Van Nelle te vinden; desnoods in een
rolstoel!
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TMG
centrum
Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en
vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!*

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!
-

Senioren bankstellen
Eettafels 80x80cm
ook uitschuifbaar
Salontafels

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

-

Senioren ledikanten
evt. Elektrische verstelbaar
Matrassen
Vitrage en Overgordijnen

De koffie staat altijd voor u klaar
-

Div. zonwering
Tapijt en vinyl
Smyrna tafelkleden
Gewatteerde bedspreien

-

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

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

* indien voorradig

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”

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

IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

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

(voor loszittende onderprothesen)

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

Dienst

Werk

Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

Wilt u een gratis deskundig advies?
▪ Inbraakpreventie ▪ Klussendienst
▪ Tuinonderhoud
▪ Catering
▪ Schoonmaak
▪ Huishoudelijke Dienst
Een adviseur komt bij u langs!
SDW - Roer 28 - 3068 LE Rotterdam
60x89_contour.pdf
08-07-2010
19:20:30
tel. 010-4564022
- www.sdw-rotterdam.nl

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

Zonder dat u de deur uit hoeft kunt u dus uw
ogen laten meten of een nieuwe bril uitzoeken.

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Bel voor een afspraak, telefoon

Hogadent

0180 – 531 870
oog

ROUKENS

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

zorg

C

h u i s

M

a a n

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

Y

CM

MY

CY

CMY

Uitvaartverzorging
K

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

Gedenktekens

010-24.29.812
Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website

http://www.uwzrotterdam.nl
Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

met een persoonlijke signatuur
Blijf niet rondlopen
met uw vragen over kanker

Bel de
KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

met een persoonlijke stijl

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

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
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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.

Graaf Florisschool
Hierbij een klassenfoto van de 6e klas Graaf Florisschool van 1947/1948. De school
zat tegenover de huishoudschool op de Graaf Florisstraat. Hoofdonderwijzeres
was mevrouw Van de Blink. Zij had altijd een meisjesschool gehad en had het best
moeilijk met ons. De gezichten herken ik nog allen en een aantal namen zijn: Jopie
Andeweg, Loes Agats, Hetty Vonk, Arie van Loenen van de bloemenzaak op de
Middellandstraat/hoek Heemraadsingel, Wim Ditters, Jan Stuit.en mijn vriendje Eddy
Tuik. Ook zie je linksboven de tweede jongen die later erbij kwam en waarschijnlijk
Pools was. De jongen voor mevrouw Van de Blink ben ikzelf. Mocht iemand zich
hierop herkennen, dan wil ik via mijn e-mail best een kopie opsturen.
A.J. Groos
Denneweg 15,
2803 JW Gouda, email: groosaj@xs4all.nl
Geachte redactie
In RW’S stuk ‘Kromme Zandweg onderdeel van menig levenspad’ op pagina 21
van De Oud-Rotterdammer van 27 juli
2010 staat dat het bekende wielerbaantje
zich op het voormalige Feijenoordcomplex bevond.
In het boekje ‘Dordtsestraatweg en
omgeving’ van Tinus de Does 31staat op
pagina 31 dat het pal achter de huizen
van de Dordtsestraatweg was gelegen,
ter hoogte van de Sikkelstraat en de
Reepstraat. Dit is ook duidelijk te zien op
de luchtfoto. Het wielerbaantje lag links
van de Kromme Zandweg, komende van
de Dordtsestraatweg, net achter de komvormige vijver, dus een andere locatie
dan beschreven.
C.H.Salij
------------------------------------------------Bob Evers serie
‘Nog even avontuurlijk als 61 jaar
geleden’ schreef Rein Wolters in De
Oud-Rotterdammer van 27 juli 2010 over
de Bob Evers serie, een serie boeken
voor jong en oud waarvan deel 51 in
september zal uitkomen. Ik mag de lezers
van De Oud-Rotterdammer er graag
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op wijzen dat op het Internet zeer veel
te vinden is over Arie Roos, Jan Prins
en Bob Evers, alsmede over schrijver
Willy van der Heide. Een van de items
op Internet is de Bob Evers Nieuwsbrief,
die vanaf januari 1993 tweemaal per jaar
verschijnt en waarvan ondergetekende
medeoprichter is. Nieuwsbrief nr. 35 van
juli 2010 is zojuist verschenen. Zie voor
alle 35 nieuwsbrieven:
http://nieuwsbrief.apriana.nl/A.html De
Nieuwsbrief, die ik van harte aanbeveel,
bevat een keur aan artikelen, columns,
aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten, beschouwingen, foto’s, unieke
beeld-en geluidsfragmenten enz.
Ton Kleppe
Papendrecht
-------------------------------------------------De Smeerput
Regelmatig denk ik aan het eind van de
jaren ’60, toen wij naar sociëteit ‘De
Smeerput’ gingen. Het was een soos voor
mindervalide jongeren en mijn Oom
Henk, (zelf in zijn jeugd getroffen door
kinderverlamming) was secretaris. Het
clubhuis was in de Coolsestraat. Ze zochten een naam en naast de soos was een

garage met een ….. smeerput, vandaar
De Smeerput. Mijn oom vroeg of wij ook
eens op een donderdagavond wilden komen helpen. Zo gezegd, zo gedaan. Wat
was het daar gezellig! We hebben er zo’n
lol gehad. Ik weet nog dat we eens een
weekend naar een clubhuis in het plaatsje
Zeeland (N.Br.) zijn geweest. Wat een
feest, pyjama’s werden dicht genaaid en
soms een biertje teveel gedronken. Met
de bonte avond werden diverse mensen
op de hak genomen en we hielden een
avonddropping.
Nooit zal ik vergeten dat we op een
boerderij werden uitgenodigd. Er was die
nacht een veulen geboren en velen waren
nog nooit op een boerderij geweest. Er
was een jongen bij, Tjalling Teenstra, die
bij z’n moeder en oma woonde, dus erg
beschermd was opgevoed. De mensen
van het bestuur hebben bij Tjalling thuis
moeten praten als brugman om hem het
weekend mee te krijgen en uitgerekend
hij viel in de beerput.
De boerenzoon heeft hem onder de douche gezet en schone kleren aangetrokken.
De boerin zou zijn kleren wassen en
die zouden we op de terugweg ophalen,
zodat ze het thuis niet zouden merken.
Maar helaas……kleren vergeten. We
dachten dat er wel wat zou zwaaien voor
ons maar in plaats daarvan kregen we de
volgende soosavond heerlijke chocolaatjes, want Tjallng had zo genoten van
het weekend. Toen Henk in 1971 (41
jaar oud) overleden is en wij inmiddels
getrouwd waren en een dochter hadden,
is ons soosbezoek gestopt. De meeste
namen ben ik vergeten. Ik herinner mij
alleen nog Anton Lorwa en Hans van
Adrighem. Ik weet dat Anton met Mary
getrouwd is; een meisje dat ook altijd op
de soos kwam, en dat zij ook kinderen
hebben gekregen. Toch ben ik benieuwd
wie zich nog meer de soos herinnert. Ik
heb al op internet gezocht, maar kom
steeds op stichting MEE uit als ik “de
smeerput” google.
Arie en Francien de Leede
Rietstapstraat 34
3056LS Rotterdam
ariedeleede@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik heb begin jaren ‘70 nog wel een paar
soirees meegemaakt van het Charloise
Lyceum in De Spil. Er was daar een ou-

Geachte redactie
Ik heb vanaf 1938 t/m 1942 op de Brabantsestraatschool bij meester Klaassen in de
klas gezeten. Helaas waren deze schooljaren voor mijn niet prettig. Ik kreeg overal
de schuld van en heb menigmaal in de hoek gestaan, strafwerk gehad en menige tik
met de liniaal. Mijn moeder vond dat niet zo leuk en toen zij hem met vrouw en kind
tegenkwam op de Groene Hilledijk vloog zij op hem af en zei: “Als jij mijn zoon nog
eens slaat, zal ik jouw zoon ook eens een flink pak rammel geven.” Dat hielp. Ik herinner mij nog enkele namen van klasgenoten, zoals Reinier de Graaf, Jan Rook, Reur,
Van Eijk, De Witte en Cato. Ik vraag me af of de heer Klaassen voor zijn kinderen
ook zo streng en onredelijk was .
Jacob van’t Hof
010-4814817, email: i .hofvant@hetnet.nl
dere kelner, de heer Van Daele, die werd
door ons Ome Arie genoemd. Dat was in
mijn herinnering een ontzettend aardige
man in rokkostuum, die altijd in de plooi
bleef, ook als wij langharige pubers van
een jaar of 16-17 hem steeds opnieuw
vroegen of hij misschien de vader was
van Joop van Daele, de Feyenoord-speler
die najaar 1970 beroemd werd door de
affaire met zijn brilletje in de wereldbekerwedstrijd tegen de schenenschoppers
van Estudiantes. Dan ging hij er eens
echt voor staan, en zei dan, glimmend
van trots, dat hij inderdaad de vader was
van de Feyenoord-spits.
Joost van Waert
-------------------------------------------------Bericht vanuit Canada
Ik wil u even doorgeven dat de Oud
Rotterdammer overal gelezen wordt.
Naar aanleiding van mijn stukje over het
Rusthuis Putsebocht, geplaatst 12-52009, kreeg ik een e-mail uit Canada. De
grootmoeder van deze mijnheer heeft in
het Rusthuis van mijn moeder gewoond
en hij kreeg. De Oud-Rotterdammer via
via, zo schrijft hij. Om deze reden heeft
hij nu pas gereageerd.

Het leek mij leuk u dit even te melden.
Groeten Jan van Aartsen
-------------------------------------------------Nog meer vrijwillige
chauffeurs gezocht
De oproep van Argos ErOpUit voor
een flink aantal vrijwillige chauffeurs,
die op zondag 5 september tijdens de
Wereldhavendagen in Rotterdam met
hun eigen auto drie senioren naar een
speciaal arrangement op raderstoomboot
‘De Majesteit’ willen brengen, heeft tot
nu toe 30 reacties opgeleverd.
Argos ErOpUit heeft echter nog zo’n 20
vrijwillige chauffeurs nodig die senioren
willen vervoeren naar de ochtend- of
middagvaart (11.00 - 13.30 uur of 14.30
- 17.00 uur). Een inzittendenverzekering
is verplicht. De vrijwillige chauffeurs
mogen als vergoeding met de ‘De Majesteit’ meevaren en krijgen een kilometervergoeding.
Wie meer wil weten of zich wil aanmelden, kan contact opnemen met Argos
ErOpUit, telefoonnummer 010 - 409
13 31.

Ons Huis Gouvernestraat
In de jaren 50 was ik lid van Ons Huis, een van de bekendste volkshuizen van Rotterdam, waar veel arbeidersjeugd door gedreven leiding (meestal
uit het onderwijs) middels diverse cursussen interesse voor de cultuur om hen heen werd bijgebracht. Op bijgevoegde foto, genomen rond 1950,
zien we de heer Bijl met het natuurstudiegroepje, met naast hem Ricus Waskowsky, die later als dichter faam heeft gemaakt in de literaire wereld.
De leider van onze groep was Koos Apon. Andere bekende leiders waren Doortje Fabrie, Beb Vermeulen, de heren Bijl, Schermer en Pols. Directeur was de heer Lopez Cardozo. Ook beschikte de vereniging over een riant buitenverblijf aan de Groeneweg in Oostvoorne; Ons Buitenhuis. We
stapten regelmatig op zaterdagmiddag op de fiets en reden dan, weer of geen weer, naar Oostvoorne ter afwisseling van de zaterdagavondbijeenkomsten in de Gouvernestraat. Op zondagmiddag weer terug om dan ‘s avonds te kunnen volksdansen bij Jo Christe en later Beb Vermeulen. We
waren onder anderen met Rob Diertens, Corrie en Dick Boudewijn, Tom Pontello, Aad ‘t Lam, Tonny Klein, Wanja de Wit, Corrie Ebeli, Miep de
Bruin, Jo Haring, Riet Sprang, Joke en Huib Slingeland, Willy Dupain, Wil de Haas, Willy Lundquist, Johan de Vrij, Conny Moraal, Manda en
Theo Kraan, Janny Scheper, Leo’t Hart, Jaap Boehlé, Nel Vuik, Tineke Waterreus, Otto Nagel, Willie Gielen en Jan Overgaauw. Ik weet dat een
aantal van onze toenmalige groep ons ontvallen zijn: Coby Schepers, Cor Hollaar, Harry Bonnewitz en Wim Mooy. Het zou interessant zijn een
reünie te organiseren om met oud-groepsleden van gedachten te wisselen over de stimulans van de volkshuisactiviteiten en de invloed op ons latere
leven en om te weten hoe het ons de afgelopen 60 jaar is vergaan.
Cor de Wilt, Doorwerth
026-3792394 of 06-21555616
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Oproepjes

Delfshaven
Onlangs kreeg ik uw krant van 23 februari 2010 in
handen met op pagina 11 het artikel ‘Delfshavense
herinneringen’ van Willy Griffijn. Dit bracht bij
mij veel jeugdherinneringen naar voren en ik heb
mede hierdoor na 70 jaar zelfs contact gekregen
met mijn eerste ‘jeugdliefde’, Jopie van Schelven.
Ik ben ook op de Mathenesserdijk opgegroeid en
zat op de katholieke kleuter- en lagere school, met
juffrouw Lieshout als kleuteronderwijzeres; een
heks.
Catechismus was ook een van de vakken, en als
uitkwam dat je niet in de kerk geweest was of te
weinig geleerd had, moest je voor straf voor de
klas op de knieën of kreeg je een slag met een
houten liniaal op je hand.
Als wraak ging ik dan naar de kerk en plaste in
de wijwater bak. (Die kerk is er nu niet meer,
hopelijk door mijn plassen)
In de Bruynstraat was een badhuis, waar je voor
een bepaald bedrag 15 of 20 minuten kon douchen. Als die tijd om was klopte de badmeester
aan de deur en moest je eruit, klaar of niet en soms
nog met je kleren in de hand.
In 1968 was ik uitgenodigd voor een lunch in het
Time and Lifebuilding in New York en een van
de kelners kwam mij zo bekend voor. Later bleek
dat hij in de Zoutziederstraat gewoond had en wij
samen op straat gespeeld hebben (de wereld is
klein).
In de Schie gingen we zwemmen en als er schepen
die voorbij voeren met een roeiboot erachter, gingen wij er, tot woede van de schipper, aan hangen.
Je moest door de stroom van het schip oppassen
dat je je zwembroek niet verloor. Sommige schippers smeerden teer aan de rand van zo’n roeiboot.
Als de politie je achter de broek zat, hielpen de
mensen op de Aelbrechtskade soms door snel de
deur open te maken, zodat je je kon verstoppen.
Werd je toch opgepakt, moest je mee naar het
politiebureau op de Aelbrechtskolk in Delfshaven
en als straf in de hoek staan tot je vader je kwam
ophalen. Mijn vader had grote handen en een klap
op de kont deed goed pijn, zodat ik altijd snel
vooruit naar huis liep.
Aart C. Wessel
Via Schelcie 20
CH-6612 Ascona
0041-76-575.24.34
wessel.tessin@ticino.com

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.

Het is vaak een herkenning en een
nostalgisch genoegen. Omstreeks
1940 was ik leerling van de Bilderdijkschool in de Insulindestraat. Het
schoolhoofd was de heer Stapelkamp.
Jongens,die ik mij herinner waren:
Piet van Keulen,Frans Simonis,Jan
Weiss en Dick Pabon. Meisjes: Miep
Tintel, Marietje Hermenet, Lies
Lampe en Corrie Bulte. Later ging ik
naar de Fabius ULO, hoofd de heer
Goedendorp. Mocht iemand van die
oudleerlingen dit lezen, dan zou ik
graag contact daarmee hebben,

Robbie van Houten
Deze foto is genomen op Plaswijck tijdens een schoolreisje. Ik zat op de meisjesschool Zonnegloren op de Hillevliet
96 en woonde in de Egelantierstraat 32B, op de hoek van de Balsemienstraat. Ik speelde in de speeltuin Bloemhof en
schaatste op het Afrikaanderplein, ging zwemmen in de Maas en de Kralingse Plas. Mijn beste schoolvriendin was Jenny
Schenk, zesde van links op de bovenste rij. Ik zit op de derde rij rechts op mijn knieën. Wij hadden een tweeling in de
klas; hun vader verkocht piano’s. Uit mijn straat herinner ik mij nog Maartje Boetje en mijn vriend, Robbie van Houten.
Toen ik twaalf was zijn wij, in juli 1953, geëmigreerd naar Australië. Robbie had beloofd mij te volgen. Waar ben jij,
Robbie van Houten??? Ik zit nog steeds te wachten!
Elly de Haan
151 Feathertail Crescent, Port Kennedy
Western Australia 6172
Klaverjassen
Vrijdag 3 september, om 20.00 uur
start de klaverjasvereniging Schiebroek weer. Wij spelen in wijkgebouw
Castagnet, aan de Kastanjesingel,
hoek Larikslaan. Nieuwe leden, alleenstaand of samen, zijn van harte
welkom.
Kom eens langs of bel onderstaande
nummers.
Mevr. I. v.d. Voorde
v. Bijnkenshoekweg 106
3052 PG Rotterdam
010-4223550
06-10145630
-----------------------------------------Voorbrood
Kan iemand mij aan informatie

helpen over Ad/Aad Voorbrood. Eind
jaren vijftig werkte hij als kastenmaker in onze loods aan de dorpsstraat
in Hendrik Ido Ambacht. Hij was
indertijd ongehuwd en woonde met
zijn moeder in de Spaanse Polder en
reed in een lelijke Eend. Reacties zijn
welkom bij:
Ruud van der Have
r.e.vander.have@tele2.nl
030 6350029
-----------------------------------------Reünie bij VOC
De Rotterdamsche Cricket & Voetbalvereeniging VOC bestaat dit jaar 115
jaar. De op Sparta na oudste sportclub
van Rotterdam houdt zaterdag 4
september een reünie voor alle leden

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

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon
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en oud-leden. Plaats van handeling:
het VOC-clubhuis aan de Hazelaarweg in Schiebroek. Het VOC bestuur
roept alle leden en vooral oud-leden
op om deze bijzondere dag aanwezig
te zijn. De deuren staan vanaf 15.00
uur wagenwijd open. Een uitgelezen
moment om voormalig ploeggenoten
te ontmoeten en herinneringen op te
halen. Het clubhuis wordt die dag
onder andere opgesierd met foto’s uit
het roemrijke verleden.
Aanmelden kan via e-mailadres
fredvanroon@v-o-c.nl of telefonisch,
010-4224918.
-----------------------------------------Geachte redactie
Met veel plezier lees ik uw krant.

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel:
0180 – 82 02 44 (advertenties)
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bab Riem Vis,
Els Beekmans, Rein Wolters.
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Ruud van der Have
r.e.vander.have@tele2.nl
030 6350029
-----------------------------------------Gezocht
Iris Vogelaar-den Outer uit Capelle aan den IJssel reageerde in
het nummer van 17 april 2007 in
Tante Post(bus) met betrekking tot de
tramconducteur Wies Berting (de opa
van haar man Herman). Wies Berting
was de jongste broer van mijn opa
Wilhelm Berting. Daar ik bezig ben
met de stamboom Berting heb ik veel
gegevens, o.a. een gezinsfoto (1893)
van de overgrootouders van haar man
met de 10 kinderen. Gaarne contact.
Ab Berting
070-3602152
ab.berting@casema.nl
-----------------------------------------Familie Bot
Ik ben op zoek naar het huidige adres
van de familie Bot. Krijn en Bep Bot,
met hun kinderen Han en Jannie, emigreerden in 1968 naar Zuid Afrika.
In het begin schreven we elkaar nog
wel, maar daar is de klad in gekomen.
Graag zouden we weer eens iets
van hen horen, maar we weten geen
huidig adres. Wie kan ons helpen. Bij
voorbaat veel dank.
Joop van Rijswoud
rijswoud37@zonnet.nl

Advertenties:
Sylvia Blom,
Nanda Kok,
Ben Rietveldt,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,
Henry Brinkman,

Tel. 0180 - 82 02 44
Tel: 06 – 46 40 48 10
Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76
Tel: 06 – 51 45 27 80

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

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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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.

Old City
Ik zoek Silvia, die getrouwd was met Leen, een bokser, die is overleden. Ik werkte veertig jaar geleden
in café Old City aan de West Kruiskade, waar zij de
scepter zwaaiden. Van Silvia ben ik het spoor bijster.
Ze was een ﬁjne baas en een goed mens en ik zou
haar graag nog eens willen zien. Dat krijg je als je
ouder wordt; dan wil je al wat ﬁjn was nog eens
herbeleven. Ik hoop op resultaat.

een vergoeding te betalen. Verder ben ik op zoek
naar mensen die me wat kunnen vertellen over Hollandia. Er was volgens mij best veel te doen.

Paulien Siede
Keeten 22
4417 CD Hansweert
--------------------------------------------------------------De Batavieren
Ik zoek een boekje van de Koninklijke Handboogschutterij, De Batavieren. Ze huisden in restaurant
Hollandia. Natuurlijk ben ik graag bereid hiervoor

Els Wagenaar
070-3641874
---------------------------------------------------------------

Wij zoeken oud-leden van de Rotterdamse amateurtoneelvereniging Animato (later Animato-AspaciaCombinatie). ‘Wij’, dat zijn Piet Romein, Frans Witberg en Anny Bijkerk. De regie bij de toneelstukken
die wij speelden was meestal in handen van Jan
Broersen. Enkele namen van leden van destijds: Jan
van Veen, Henk van der Hoeven en Leni Eykemans.
Dan waren er ook nog Gerard en Cocky Jager, Willy
en Harry Smit, Cock Basoski, Huub Scholten en
Toine van Loghem. Het zou leuk zijn te horen of
er nog mensen zijn die zich deze toneelvereniging
herinneren of daar lid van zijn geweest. Eventuele
reacties s.v.p. aan:

Vakantieverhalen

Eind augustus verschijnt weer de vakantiespecial
van De Oud-Rotterdammer met volop tips voor
leuke tripjes in het naseizoen. Evenals voorgaande jaren wil de redactie van De Oud-Rotterdammer in deze special leuke vakantieverhalen
publiceren uit de jaren dat we nog op een volstrekt andere wijze onze vakantie doorbrachten.
Zonder vliegreizen naar mediterrane bestemmingen, het Verre Oosten of het Wilde Westen. Je was al spekkoper als je in de jaren vijftig met de auto op
vakantie kon en als je dan zelfs naar het buitenland ging, werd je helemaal bewonderend aangestaard door
je vriendjes en vriendinnetjes. Toch waren die vakanties, ook in eigen land, niet te ver van huis, minstens zo
leuk als de huidige reizen naar verre bestemmingen. Heeft u nog leuke herinneringen aan zulke vakanties of
bracht u uw vakantie op geheel andere wijze door, schrijf uw herinneringen op en stuur ze, liefst vergezeld
van foto’s, vóór woensdag 18 augustus 2010 naar:

C.P. Tielestraat
Ik zoek contact met (of namen van) de jongens
op de foto van februari 1936 van de 1e klas
van de Lagere Jongensschool C P Tielestraat in
Rotterdam.
Joop Lobbe
0180 520607
joop.lobbe@gmail.com

romeinwindt@hetnet.nl
of
fransherma@casema.nl

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of via de mail naar info@deoudrotterdammer.nl

Puzzel mee en win !!!

Ondanks de gedaalde temperatuur, kunnen we nog steeds regelmatig heerlijk buiten vertoeven. Het weer is perfect
voor allen die deze zomer thuis gebleven zijn om er op uit te trekken en de pracht van onze eigen regio te verkennen. Een tochtje met de Vlaardingse ﬂuisterboot bijvoorbeeld, of een dagje genieten in historisch Schiedam. Ook
de thuisblijvers hoeven zich niet te vervelen. En wij, wij trekken er in het najaar weer op uit. Voor leuke najaarsbestemmingen moet u de volgende krant vooral niet missen, want dan hebben we weer onze najaarsvakantiespecial,
vol met leuke bestemmingen. De oplossing van de puzzel was:

Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons
U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Verken de regio in de zomermaanden

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

De volgende winnaars ontvangen binnenkort de eerste scheurmail in hun Postvak-In:
D.M. Klaasse, Barendrecht
E.G. de Groot, Rotterdam
G. Laurentius, Hoogvliet
Kuipers, Rotterdam
P. Bruijstens, Nieuwerkerk aan den IJssel
Horizontaal

1. zware drinker; 7. huis waar prostitutie bedreven wordt; 12. pratende vogel;
13. reukwater; 14. nachtroofvogel; 15. nummer (afk.); 17. frisjes; 19. vrouwelijk dier; 21. getijde; 22. God (Lat.); 24. zich andermans verdriet aantrekken;
27. koeienmaag; 28. Amerikaanse (oud)president; 30. Oosters hoofddeksel; 31. vorm van Boeddhisme; 32. geheimschrift; 33. jongensnaam; 35.
neerslag; 37. deel van week; 38. hoge lichaamstemperatuur ; 41. deel van
oor; 42. Vlaamse schilder; 44. telwoord; 46. Europeaan; 47. deel van zeilboot; 48. luchthaven; 49. kruisopschrift; 50. neerslachtig; 52. voedingsmiddel uit een palm; 54. geestelijk onevenwichtig; 56. kippeneigenschap; 58.
dameskousen; 61. Algemene Energieraad (afk.); 62. zichzelf voortstuwend
projectiel; 64. oorvijg; 65. afspringend vuurdeeltje; 67. niet dik; 68. International Weightlifting Federation (afk.); 70. kampeerverblijf; 72. bouwland; 73.
plaats in Zuid-Holland; 76. vochtig; 77. muzieknoot; 78. overschot; 79. rivier
in Noord-Brabant; 81. familielid; 82. waterplant; 83. brandverf; 84. elektrisch
geladen materieel deeltje; 86. een erfenis schenken; 87. Europees land.

Verticaal

1. kinderspeelplaats; 2. inkomstenbelasting (afk.); 3. zwarte kleverige stof; 4.
traag (zonder energie); 5. ingedijkt land; 6. iemand die doodstraffen uitvoert;
7. bereidingswijze van vlees; 8. gecastreerd paard; 9. Deutsche IndustrieNorm (afk.); 10. oude lengtemaat; 11. Nederlandse (oud)premier; 16. mannetjeshond; 18. jongensnaam; 20. schrijfgerei; 21. plechtige belofte; 23.
Europese hoofdstad; 25. lastdier; 26. bevroren neerslag; 27. slaapgast; 29.
wapenkunde; 32. auto met open kap; 34. modern pepmiddel; 36. telefonisch
onderhoud; 37. tweetal muzikanten; 39. gezongen toneelspel; 40. omslagdoek; 42. Spaans riet; 43. soort schaatsen; 45. zachte metaalsoort; 46.
Nederlands rundveestamboek (afk.); 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53.
gymnastiek (afk.); 54. zigzaggewijs tegen de wind opzeilen; 55. meubelstuk;
56. spies of speer; 57. plezier; 59. toegankelijk; 60. plaats in Limburg; 62.
ontspannen liggen; 63. telwoord; 66. Engels telwoord; 67. marterachtig roofdier; 69. familie (afk.); 71. drinkbeker; 73. windrichting; 74. plaats in NoordHolland; 75. zuiver; 78. meisjesnaam; 80. cilinder; 82. laatstleden (afk.); 85.
natrium (scheik. afk.).
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Humanitas: wijkzorg!
‘Steun bij Verlies en Rouw’ biedt ondersteuning

Vrijwilligers gezocht. Iets voor u?
Binnen de afdeling Steun bij Verlies en Rouw zetten vrijwilligers zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen die met
verlies en rouw te maken hebben. Wij bieden o.a. individuele
ondersteuning, lotgenotengroepen voor jongeren en volwassenen en voorlichting aan diverse doelgroepen en organisaties. Voelt u zich betrokken bij dit onderwerp, heeft u zelf ervaring met verlies en rouw? Dan is deze functie misschien iets
voor u!
Wij zijn op zoek naar mensen
die
zich vrijwillig willen inzetten
voor een ander
respect hebben voor en interesse in andere leefstijlen en
culturen
geduld en doorzettingsvermogen hebben
beseffen dat een luisterend
oor belangrijker is dan oplossingen
ten minste een dagdeel per
week beschikbaar zijn

•
•
•
•
•

Wij bieden
uitdagend en leerzaam vrijwilligerswerk
gemotiveerde collega’s
intervisiebijeenkomsten
deskundigheidsbevordering
goede begeleiding
onkostenvergoeding
WA- en ongevallenverzekering
een training rouw- en verliesbegeleiding

•
•
•
•
•
•
•
•

Contact
Heeft u belangstelling om bij
deze werkgroep aan de slag te
gaan? Zoek dan contact met Ellen
Helversteijn, projectleider Steun
bij Verlies en Rouw, telefoon
010 - 425 01 99 Mailen kan ook:
sbvr@stichtinghumanitas.nl
Team ‘Steun bij
Verlies en Rouw’

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas,
een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel voor informatie over huren Humanitas
woonmakelaar Coby Bosker: 010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

Humanitas Aktie Frisse Lucht voor bijna vierhonderd kinderen

Vakantie voor kinderen die nooit op vakantie gaan
Humanitas Rotterdam staat vooral bekend om haar ouderenzorg
en -huisvesting. Maar zij houdt zich ook bezig met een breed scala aan activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, vaak steunend op vrijwilligers. Aktie Frisse Lucht is
zo’n vrijwilligersproject. Het is bedoeld voor kinderen in sociaaleconomisch moeilijke omstandigheden, die zelf nooit op vakantie (kunnen) gaan. Humanitas biedt deze kinderen een zorgeloze
vakantie aan bij geselecteerde gastgezinnen in verschillende
provincies.
In volle gang
De vakanties van Humanitas Aktie Frisse
Lucht zijn weer in volle
gang. Ging de eerste
groep al in mei van dit
jaar op vakantie naar
Drenthe, eind vorige
maand vertrokken er
weer twee groepen.
De eerste vertrok op
24 juli richting Zeeland
en kwam een week
later, op 31 juli weer terug in de
‘thuishaven’, het gebouw van Humanitas aan de Pieter de Hoochweg 110. De tweede groep was
aanzienlijk groter en de bussen

werking met Europa Kinderhulp.
In totaal verzorgde het Humanitasproject dit jaar voor 387 kinderen een vakantie.
Zelf ook op vakantie
De medewerkers van Humanitas, Gerda Hendriks en Jolanda
Verschuren, en de vele vrijwilligers die zich voor het project
inzetten gaan eerst zelf nog
even op vakantie. Daarna beginnen de voorbereidingen voor
de nieuwe vakanties, die van
2011, alweer. Kinderen die met
AFL meegaan worden verwezen
door scholen en instanties. Meer
informatie over het project op
www.aktie
frisselucht.org
www.aktiefrisselucht.org

vervoerden de kinderen ditmaal
naar gastgezinnen in diverse provincies. Zij komen op 13 augustus
weer terug van een vakantie die
Humanitas organiseert in samen-

Unieke kans om zorgeloos
te wonen in Rockanje!
Humanitas bouwt royale levensloopbestendige
appartementen met stallingsgarage in ‘Stuifakkers’,
hoek Raadhuislaan / Dwarsweg
uniek Humanitasconcept voor wonen, zorg en welzijn
•• Met
Woningen voor iedereen, voor zowel 55-plussers als mensen
met een beperking of een zorgindicatie
woonomgeving waarin welzijn en levensgeluk centraal
• Een
staan en, indien gewenst, voorzieningen binnen handbereik
loopafstand van alle centrumvoorzieningen, duinen en
• Opstrand
appartementen van ca. 83 m2 tot 110 m2
• Royale
vloeroppervlak
o.a. hal met toilet, inpandige berging, woonkamer
• Indeling
met balkon, keuken, twee slaapkamers, badkamer
vanaf € 800,-, exclusief service en
• Huurindicatie:
stallingsgarage
• Verwachte oplevering: 3e kwartaal 2010

Spirituele markt in De Steenplaat

Na een warme zomer beginnen we weer met een spirituele markt
en wel op zondag 29 augustus a.s. in De Steenplaat aan de Persoonshaven 650 in Feijenoord, tel. 010 - 486 57 77. We hebben
weer verschillende activiteiten met o.a. diverse soorten kaartlezen, massagetafels, psychometreren, foto’s lezen, zandlezen en
verkooptafels met o.a. stenen, kaarten, wijn en andere leuke dingen.
De toegang is
gratis en de consulten zijn € 7,50.
U bent van harte welkom van
10.30 tot 16.00
uur en wilt u even
bijkomen dan
is het restaurant
van Humanitas
open voor een
kopje koffie of thee of een broodje. Meer informatie: Arjen de
Slegte 0645 - 79 64 65 of Nanda Claessen 0645 - 78 47 03.

!
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Voor meer informatie: Humanitas Woonmakelaar Coby Bosker: telefoon 010 -461 51 24 of email: CBosker@stichtinghumanitas.nl

Bezoek de
Humanitas
Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
Zorghotel Humanitas
Charloisse Lagedijk 951
3084 LD Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
Museum Zorghotel:
dinsdag, woensdag en vrijdag
van 13.30 - 16.00 uur

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a.
een restaurant, bij NS- en metrostation
en RET-buslijnen voor de deur, heeft nog
enkele appartementen beschikbaar. Huurprijsindicatie: vanaf € 680,-. (vrije sector).

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

Voor meer informatie: Humanitas Woonmakelaar Coby Bosker:
telefoon 010 - 461 51 24 of CBosker@stichtinghumanitas.nl
Elke week Humanitas-TV!

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

