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Kom ook naar de Superreünie!
De Oud-Rotterdammer bestaat
in oktober vijf jaar. Dat eerste
lustrum willen we met zoveel
mogelijk trouwe lezers vieren.
Daarom hebben wij het plan
opgevat een Superreünie te
organiseren. De bedoeling is
de reünie te houden op 23 oktober in het Van Nellegebouw
aan de Van Nelleweg in de
Spaanse Polder. Het zou een
fantastisch feest moeten kunnen worden, maar alles valt
of staat bij voldoende deelnemers. Dus, wilt u ook aanwezig
zijn bij de Superreünie van De
Oud-Rotterdammer? Laat dan
alstublieft weten dat u wilt komen, dan ontvangt u van ons
zo spoedig mogelijk nadere
informatie.

Deze week o.a.:
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Klassieke
automobielen
in Oud Overschie
- Pag 9



Beat aan de
Maas op
herhaling
- Pag 16 & 17



Voor De Oud-Rotterdammer is het
erg belangrijk tijdig te weten of er
voldoende lezers naar de reünie
willen komen. De organisatie van
dit evenement kost veel geld en dat
kan alleen opgebracht worden als er
genoeg deelnemers zijn. En tot nu
toe laat de belangstelling helaas te
wensen over.
Het is voor De Oud-Rotterdammer
een nieuwe ervaring. Bij voorgaande verjaardagsfeestjes, zoals de
ritten met de historische trams en
de vaartochten met de Spido, liep
het onmiddellijk storm en was het
aantal inschrijvingen bijna niet bij
te houden. Mede op grond van de
ervaringen bij die festiviteiten is
nu gekozen voor een Superreünie.
Tijdens de tramritten en vaartochten
bleek namelijk telkens dat de deel-

Oproepjes
Super
reünie

Speciale vriendenaanbiedingen
- Pag 11

- Talloze kinderen speelden in de jaren vijftig in de Spaanse Polder met de Van Nellefabriek op de achtergrond (Foto Ed van Wijk, 1954) -

nemers het erg leuk vonden als zij
oude bekenden tegen kwamen. Dat
leidde meestal tot zeer geanimeerde
gesprekken, maar ook als mensen
elkaar niet kenden, spraken zij met
elkaar over hun jeugd, hun buurt, hun
werk enzovoort.
Bij terugkeer hoorden wij vaak dat
het zo jammer was dat ze onderweg
ook nog moesten opletten en liever
lekker ongestoord met elkaar hadden
verder gekletst.
Ontmoetingsplekken
En dat is nu precies wat we met deze
Superreünie willen bereiken. Een
gezellige dag, voor iedereen, waarop

- De fabriek gaat uit (1963) -

je met oude en nieuwe bekenden herinneringen kunt ophalen. Natuurlijk
onder het genot van een hapje en een
drankje, bij gezellige achtergrondmuziek, waarbij je elkaar behoorlijk
kunt blijven verstaan.
Het plan is om in het Van Nellegebouw plekken te creëren waar de
mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Kom je bijvoorbeeld uit het Oude
Noorden of uit Charlois, dan is er een
plek waar u gegarandeerd mensen uit
het Oude Noorden of Charlois tegen
komt. De kans dat u daar een bekende tegen het lijf loopt die u misschien
al veertig jaar niet hebt gezien, is dan
erg groot. U loopt zodoende ook niet
doelloos door de massa, maar kunt
gericht zoeken naar bekenden.
Uiteraard kunt u ook vooraf zelf
afspraken maken met mensen die u
graag nog eens zou willen zien en
spreken. Of misschien heeft u een
paar jaar geleden nog een reünietje
gehad met uw school, uw werk of uw
sportvereniging en lijkt het u wel leuk
die nog eens te zien. Zonder dat u er
zelf een reünie voor hoeft te organiseren, want dat doen wij dan voor u. U
hoeft alleen maar met de deelnemers

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

aan die reünie af te spreken dat zij
ook naar de Superreünie komen.
Rijke historie
De keuze voor het Van Nellegebouw
is geen toeval. Dit markante gebouw
heeft een rijke historie en is voor veel
Rotterdammers een van de bekendste
gebouwen van de stad. Er hebben
bovendien in de loop der jaren duizenden Rotterdammer in de fabriek
gewerkt en voor hen is het ongetwijfeld heel leuk hun oude werkplek nog
eens terug te zien en te ontdekken
hoe het veranderd is.
Een andere belangrijke kwaliteit
van het Van Nellegebouw is dat we

er voldoende deelnemers kunnen
ontvangen, het goed bereikbaar is en
er volop parkeergelegenheid bij en in
de directe nabijheid is. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is
niet super. Daarom is De Oud-Rotterdammer van plan pendelbussen in te
zetten om de mensen die van verder
weg komen, met trein of metro, naar
de Van Nelleweg te vervoeren.
Kortom, plannen genoeg, en het zijn
ook leuke plannen, denken wij, maar
we kunnen ze pas concretiseren als u
heeft laten blijken het net zo leuk te
vinden als wij.
Fred Wallast

BELANGSTELLING??

Ja, ik kom met

personen (incl. mijzelf) naar de
Superreünie op 23 oktober in het Van Nellegebouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Email:

.........
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www.huis-ontruiming.nl

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

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

philips 42 inch (107
107 cm) llcd
cd ttelevisie
ellevisie
- full hd (1920x1080)
- 20 watt speakers
- digital crystal clear
- scart en hdmi aansluitingen
nge
gen
n
Normaal :
799,- euro
inruil voor uw
oude tv 200,- euro

U betaalt nu:

599,- euro

U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur,
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren.
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Die goeie ouwe Rotterdamsche Bank
Na de lagere school en de mulo vonden mijn ouders dat ik maar eens een baan moest gaan zoeken. In
die tijd was dat niet zo moeilijk, want in praktisch elke bedrijfstak werd personeel gevraagd.
Ik solliciteerde bij de toenmalige Rotterdamsche Bank op de Coolsingel. Na een gesprek met de ‘Chef
de bureau’, de heer Van de Heuvel, werd ik aangenomen en werd ik op de datum van indiensttreding op
de afdeling ‘Effectenadministratie’ geplaatst, waar de heer Van de Bant de scepter zwaaide met in zijn
kielzog de heer Muller. Verder werkten er, voor zover ik mij herinner, Annie Sluyter, Jo Baas, Dini Fyan,
John Stoppelenburg, Jan Heldring en wellicht vergeet ik er nog een paar.
Ik had absoluut geen verstand van
aandelen of obligaties, maar de administratie ervan was, naar de huidige
maatstaven gerekend, zeer primitief.
Op een kaart werd bijgehouden hoeveel
aandelen iemand van een bepaald
fonds had. Bij aankoop was het plus
één aandeel en bij verkoop was het min
één aandeel. De effectenadministratie
ging dus voor 100% handmatig, wat
vandaag de dag ondenkbaar zou zijn.
Later werd dit systeem gemoderniseerd
door het “hollerith systeem” De werkzaamheden werden toen: papiertje in de
bak en papiertje uit de bak.

Grote hal
Het personeel betrad ’s morgens het
bankgebouw via de zij-ingang op
de Binnenweg, naast de ingang van
Jungerhans. Voor die ingang stond
een fruitkoopman met zijn wagen.
Daar kocht je perziken, die wat betreft
grootte en rijpheid, tegenwoordig niet
meer te koop zijn.
Nadat je binnen gebruik had gemaakt
van een prikklok ging je naar jouw
afdeling.
Voordat ik bij de bank ging werken,
dacht ik dat de verschillende afdelingen van elkaar gescheiden waren door

- de Rotterdamsche Bank -

wanden of iets dergelijks. Dit bleek een
totaal verkeerde gedachtengang, want
toen ik voor het eerst naar mijn werkplek werd gebracht, bemerkte ik dat het
over de hele lengte van het gebouw één
grote hal was, waarin over de breedte
rijen bureaus stonden. Ik vraag mij af
of dat anno 2010 nog zo is.
Bouwput
Mijn afdeling, de effectenadministratie,
zat wel apart aan de zijkant van de hal,
met zicht op het lijkenhuisje van het
voormalige Coolsingelziekenhuis. Dat
lijkenhuisje heeft daar nog heel lang
gestaan en dienst gedaan.
Later kwam ik op de afdeling die de
aan- en verkooporders van effecten aan
de beurs in Amsterdam doorgaf. Op
die afdeling was de heer Van Uden het
opperhoofd. Verder werkten daar onder
meer de heer Andriessen, Terreehorst,
juffrouw Bakker, Joop van Gelder, de
heer Laboyrie en F. van Holten.
Achter in de hal ging je een trap op en
kwam je op de afdeling postverzorging.
Als je tussen de middag je boter-

CCtje Schele Piet

Het is misschien omdat de herfst er alweer aan komt, maar
de dooien zijn weer niet van de lucht, al zeg ik dat wel een
beetje oneerbiedig. Hoe zou dat nou eigenlijk zijn, doodgaan?

Ik hoop altijd maar niet met ziekte en
pijn, maar je hebt het niet voor het
zeggen. Als je nou kijkt naar die Appie
Baantjer, zó oud worden en dan toch nog
weer de een of andere vorm van kanker
krijgen, dat is toch wel erg bitter. Je
zou denken dat je zo oud daar wel van
gespaard zal blijven, maar dat is dikwijls
allerminst het geval. Ach, het is zoals
Willem Elsschot het heeft gedicht:

c foto burosolo.nl

Er is niets aan te doen,
zoals gij ziet.
Drink dus een borrel bij
een passend lied,
Daar Schele Piet reeds
met uw tenen trekt.

Cox Column

Een paar van de doden van de laatste tijd
heb ik gekend.
Begin jaren zestig was ik een jong
onderwijzer in de Spiegelnisserstraat in
Crooswijk, maar ook al aan het pielen
met liedjes en een gitaar. Dokter Pannekoek had mij via zijn zoon Jop “ontdekt”
en toen ik op een middag bij hem thuis
was, in dat fantastische huis op de Henegouwerlaan, Pannekoek schreef zelf

liedjes onder de naam Marinus van Henegouwen, kwamen Ton van Duinhoven
en Ina van Faassen binnen. Ik was in die
tijd een enorm bewonderaar van het Rotterdams Toneel, dat was tussen haakjes
een soort toneel zoals je het niet meer
ziet, en Pannekoek was daar kind aan
huis; hij schreef elk jaar het Nieuwjaarscabaret, maar voor mij was het alsof er
twee Goden binnen kwamen. Ze waren
bijzonder aardig, en toen van Duinhoven
hoorde dat ik liedjes schreef, begon hij
mij, met die bronzen stem, te overladen
met aanwijzingen en raadgevingen. Dat
viel bij mij natuurlijk niet ”op de rotsen”,
zoals het in de Bijbel staat, maar “op
goede grond.” Een ding bleef hij herhalen: “Jongen, als je iets af hebt, gooi het
weg en schrijf het overnieuw, en gooi het
dan weer weg en begin weer opnieuw,
alleen dan wordt het helemaal goed…”
Nou was ik altijd al blij als ik een aantal
behoorlijk rijmende regels bij elkaar had,
laat staan dat ik het dan weg gooide.
Maar ik leerde er wel van kritisch naar
mijn werk te kijken.
Jaren later, het zal ergens in de jaren
tachtig zijn geweest, was ik met de

- Binnen in de Rotterdamsche Bank -

hammetje wilde opeten, ging je met
de paternosterlift naar de bovenste
verdieping, want daar was over bijna de
lengte van het gebouw de kantine met
keuken, waar een uitsmijtertje besteld
kon worden. Als je in de kantine een
tafeltje aan het raam had, kon je in die
langgerekte bouwput van de metro op
de Coolsingel kijken.
Rivaliteit
In die kantine werden ook toneelavonden gehouden, die door, waarschijnlijk,
een personeelsvereniging werden
georganiseerd.
Na de fusie met de Amsterdamsche
Bank werd de naam van de bank
AMRO bank en dat betekende dat

auto op weg naar Zuid Frankrijk, met
een vrouw op wie ik toen krankzinnig
verliefd was. Ongeveer halverwege ligt
de stad Auxerre, en daar waren we op de
eerste avond in een hotelletje getrokken.
Later zat ik in de lobby naar een voetbalwedstrijd te kijken, toen achter mij een
man met een Mokums accent tegen mijn
rug aan begon te praten “dat het allemaal
niks was wat we zagen, en dat Ajax
veel en veel beter was” en ik dacht: “Oh
God, daar heb je weer zo’n ouwehoer”,
maar draaide mij beleefdheidshalve toch
even om. Daar stond een grijnzende Ton
van Duinhoven. We hebben lekker wat
gedronken en de volgende ochtend met
z’n vieren gezellig ontbeten en zijn toen
ieder ons weegs gegaan.
Met Conny Stuart heb ik anderhalf jaar
gewerkt. Dat was een fantastische ervaring. Frans Halsema en ik waren twee
jochies van negenentwintig en zij was
natuurlijk al jaren een gevierde dame. Zij
verving bij ons Adèle Bloemendaal, en
dat is nou niet bepaald de makkelijkste,
en werken met Conny bleek een genot.
Van haar heb ik ook veel geleerd. Zij zei
eens tegen me: “Negentig procent van
alle kritiek is naijver en jaloezie”. Ik
geloofde dat toen natuurlijk niet, want ik
had zelf nog overal kritiek op, maar ik
ben het nooit vergeten en heb er later wel

de werksfeer niet gezelliger werd. Er
bleek toch een vorm van rivaliteit te
zijn tussen de werknemers van de Rotterdamsche Bank en de Amsterdamsche
Bank, omdat er vanaf het moment van
de fusie feitelijk voor iedere werkplek
twee personeelsleden waren.
In de loop van de jaren is dat door
natuurlijk verloop en personeel dat
een nieuwe uitdaging zocht vanzelf
opgelost.
Pim Venhorst
pimvenhorst@concepts.nl

de waarheid van leren inzien. Ze had ook
prachtige verhalen over Sonneveld, die
er bij ons natuurlijk in gingen als koek.
Op een gegeven moment speelden wij in
Hamburg voor de Nederlandse club. ’s
Nachts natuurlijk naar de Reeperbahn,
Conny tussen ons in. Zij had gemakkelijk mijn moeder kunnen zijn, maar op
die momenten was het meer een ondeugende zus. We genoten van de aanblik
van de lichte meiden, en als we langs
de nachtclubs kwamen, stonden er van
die portiers buiten die ons naar binnen
trachtten te lullen. Daar trapten wij echter niet in en meldden dat in ons beste
Duits. Een hield bijzonder lang aan, en
liep nog een stuk achter ons aan, waarop
Conny zich omdraaide en riep: “Auf
wiederhören..!” Op een van die zaken
stond met grote letters: “Reizend und
kultiviert” (“Schattig en beschaafd”).
Als ik Stu, want zo noemden we haar,
later nog wel eens tegen kwam, was dat
het eerste dat ze naar me riep: “Reizend
und kultiviert!”
Het is er in de hemel met deze doden
wel een stuk leuker op geworden.
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MEUBELSTOFFEERDERIJ

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie
* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

tie
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www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

nu tot
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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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
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VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

Opticien

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

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

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

VOOR EEN PERFECT KAPSEL GAAT U NAAR
DE NEDERLANDSE KAPPERSAKADEMIE

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
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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

Meubeltoonkamers MODERN

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

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

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

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 124”
Eerst nog even over de WWDN-foto 123. TNT was zo
vriendelijk de afzender op de ansichtkaart door een
dienststicker onleesbaar te maken, maar de afzendster
heeft zich alsnog gemeld. Het is de 42jarige(!) Ada Bijze,
Iersekestraat 1, 3086 SC Rotterdam. Hopelijk ontvangt zij
de attentie zonder TNTsticker.
Fotovraag 124 was niet al te moeilijk, hoewel verhalen en
belevenissen over de dame en heren bij auto’s en scooters
niet gezonden werden. Wij zagen de middenberm van de
Wolphaertsbocht, ter hoogte van pand 62. In dat pand zijn bijna 60 jaar
geleden de activiteiten begonnen van Autorijschool Gebroeders Blad.
De foto van toen, is wel van een DOR-lezer, maar zijn naam is Bud Blad;
hij is de derde generatie Blad die in het bedrijf zit.

Rob Poot (Heinenoord): “De foto is
gemaakt aan de Wolphaertsbocht en ik
herinner mij dat, doordat ik daar begin
jaren ‘90 een EHBO cursus gevolgd heb
bij de EHBO vereniging Oud Charlois
die in het pand zat. Enige tijd geleden
heb ik vernomen dat deze waarschijnlijk
opgeheven is.”
G. Staa: “Wat we zien op de foto is
waarschijnlijk het instructielokaal van de
EHBO-afdeling Charlois. Hier werden
jaar in jaar uit EBHO-cursussen gegeven.
Het militaire tehuis opschrift heb ik niet
gekend. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er militairen gelegerd bij
de onderzeebotenbunker (gebouwd door
de Duitse bezetter), aan de zuidzijde (ik
denk pier 3) van de Waalhaven. Er waren
ook militairen gelegerd in de voormalige Duitse barakken aan het eind van
Dorpsweg, nabij de begraafplaats aan
de Charloiselagedijk. Als jongentje van
een jaar of vijf heb ik ze bezig gezien
met luchtdoelgeschutoefeningen voor
de poort van het terrein. Het laatste deel
Dorpsweg heet nu Dorpslaan. Met al deze
militairen in buurt van Charlois is het niet
vreemd, dat er een militair tehuis gevestigd was. Het deel van de Wolphaertsbocht dat we zien is de noordzijde
tussen Doklaan en Boergoensestraat. In
jaren tachtig is een deel van deze strook
huizen afgebroken en vervangen door
nieuwbouw in het kader van de eerste
omstreden stadsvernieuwing. Het gezelschap poserend voor het EHBO-lokaal
zal ter gelegenheid van een jubileum of
iets dergelijks gebruik hebben gemaakt
van de lokaliteit. Op de uitvergrote foto
op internet zien we op het bord voor de
groep een klaverblad. Nu nog steeds het
logo van de autorijschool van gebroeders
Blad, heden ten dage gevestigd aan de
Bree nabij Tuindorp Vreewijk.
”G.v.d.Sluijs: “We zijn hier op de
Wolphaertsbocht en zien op de foto lesauto’s met instructeurs van autorijschool
Gebr. Blad. Zij staan op het middenpad,
zoals wij dat toen noemden, van de
Wolphaertsbocht.
De fotograaf staat met zijn rug naar
het winkelpand, waarin de zaak was

gevestigd. In het midden, aan de overkant, zien we het verenigingsgebouw
van de EHBO. Boven de EHBO, op de
eerste verdieping, was het militair tehuis
gevestigd. In of direct na de oorlog was
hier nog een bibliotheek. Rechts van de
EHBO, een paar huizen verder, woonde
de familie Hardebol, die in het voorkamertje een schoenreparatiezaak had.
Verder naar rechts, op de hoek met het
Karel de Stouteplein, was de drogisterij
en verfhandel van de heer Bronkhorst
gevestigd, met nog een pakhuis van drie
verdiepingen, om de hoek, op het Karel
de Stouteplein. Waar op de foto de lesauto’s staan, stonden in de meidagen van
1940 handwagens en bakfietsen, waarover heen een Rode Kruisvlag, voor het
vervoer van gewonden. Vanuit de EHBO
werd onder de bezielende leiding van de
heer Bronkhorst, en bij toerbeurt van een
plaatselijke arts, hulp geboden aan de
bevolking. Dit was niet zonder gevaar;
er werd nog steeds uit vliegtuigen en
op straat door de overvallers geschoten.
Men ging met gevaar voor eigen leven,
lopend naar vliegveld Waalhaven om
gewonden te verzorgen. Hier heeft men
een tijdelijke begraafplaats ingericht. Ook
de in aanbouw zijnde Maastunnel moest
regelmatig bezocht worden, hier waren
veel mensen naartoe gevlucht en die
hadden verzorging nodig. Er konden geen
mensen begraven worden, mede door
gebrek aan doodskisten. In het plantsoen
heeft men toen een tijdelijk massagraf
gegraven.”
P. Blad-van der Stel (83 jaar): “Dit
zijn de Gebroeders Blad (Rijschool)
met instructeurs en hun zus. Het was
op de Wolphaertsbocht in 1957. In het
EHBO-gebouw heb ik in die tijd, tijdens
theorielessen voor de school, koffie rond
gebracht. Mijn man is als laatste van de
vier broers in 2008 overleden.”
H Walther van Hoof (Ridderkerk): “Het
betreft hier de oprichting van auto/
motorrijschool Blad in 1952. Deze
was gevestigd op de Wolphaertsbocht
op Rotterdam-Charlois tegenover het
Christelijk Militair Tehuis en het eronder
aanwezige EHBO-zaaltje. Dit zaaltje

TOEN
werd gebruikt voor EHBO-lessen, maar
deed ook dienst voor de theorielessen
van rijschool Blad. De mensen op de foto
zullen waarschijnlijk de instructeurs en
kantoorpersoneel zijn en de auto’s, motor
en scooters het materieel waar men toen
mee begonnen is. Het leuke van de motor
en scooters was de aanwezigheid van een
soort tweede stuurtje achter de persoon
die les kreeg, dat diende voor de instructeur, om eventueel te kunnen ingrijpen
tijdens het lesrijden. Mijn vader en ikzelf
hebben ons rijbewijs bij deze rijschool
gehaald en hebben er leuke herinneringen
aan. De rijschool is hier niet meer gevestigd, maar zit tegenwoordig op de Bree
45-47 in Rotterdam. Ik heb zelf tot 1974
in de Quackstraat op Charlois gewoond,
dus was het voor mij een heel bekende
plaats.”
J.Witkamp (Ridderkerk): “Volgens mij
is het een foto van de instructeurs en
het wagenpark (Opel Record’s), een
Lambretta- en Zundapp Bella scooter en
een DKW Motorfiets aan de Wolphaertsbocht van Auto-en Motorrijschool van de
Gebroeders Blad.”
W.Y.Faber (Hellevoetsluis): “Opgave
124 is genomen op het middengedeelte
van de Wolphaertsbocht met de rijschool
van de Gebroeders Blad, tegenover hun
bedrijf dat aan de Wolphaertsbocht 62
gevestigd was. Of het allemaal personeel
is op de foto, weet ik niet, maar één
persoon herken ik. Dat is de persoon die
geheel links op de auto leunt, Jan Blad.
Hij was in de jaren ‘50 één van mijn
collega’s bij de elektrische afdeling van
Wilton Fijenoord in Schiedam en we
hebben samen heel wat reparaties verricht
aan elektrische installaties aan boord van
schepen. Het is waar dat veel mensen er
hun rijlessen hebben genoten, waaronder ook ik. In 1967 heb ik er een aantal
rijlessen in een Fiat 850 gehad met nog
wat theorielessen. Volgens mijn leskaart,
die nog in mijn bezit is, kostte een les
fl.10,00 en het examen fl.145,00. Ik ben
in één keer geslaagd. In het gebouw
van het Christelijk Militair Tehuis op de
achtergrond, heb ik in die jaren nog eens
deelgenomen aan een klaverjasconcours
georganiseerd door korfbalvereniging
Charlois.”
W.Mastenbroek (Hoogvliet): “Dit is voor
mij een hele mooie herinnering aan de
Wolphaertsbocht nr. 70, waar ik jarenlang
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heb gewoond. Links op de foto zie je nog
de kap van de groentewinkel van Piet van
Gelder; ook had je de timmerzaak van Jo
Oostdijk en schoenmaker Hardenbol en
op de hoek de drogisterij van J Bronkhorst. Wij woonden boven het Christelijk
Militair Tehuis en het EHBO-gebouw en
keken zo op de autorijschool van Gebroeders Blad, die hier op de foto staan. Het
klaverblad dat ze voerden op de auto’s
symboliseerde de vier Gebroeders Blad;
het waren echte ondernemers. Ze hebben
een geweldige rijschool opgebouwd;
zelf heb ik daar rijlessen gehad voor zes
gulden per les. Op donderdagavonden
gaven ze in het EHBO-gebouw theorielessen. Ook wisten ze veel gezelligheid
in de omgeving te brengen; eens per
jaar meestal in december, werd er een
verloting te georganiseerd met de slogan
‘Goed gewinkeld goed gekocht, aan de

oude Wolphaertsbocht’. Iedere winkelier
deed hier aan mee en tijdens de verloting
zag het zwart van de mensen, heel gezellig die tijd waar ik met plezier aan terug
denk.”
Isabelle de Graauw: “Dit is natuurlijk op
de Wolphaertsbocht, veel kan ik er niet
over vertellen, omdat ik (nog maar) 30
jaar ben. De letters EHBO hebben, denk
ik, nog tot 2008 op de gevel gestaan. Nu
zijn ze er helaas niet meer.”
Uit de hoge stapel kaarten, brieven en emails haalde mijn poes Francien de brief
van mevrouw P. Blad, Huize Westerstein,
Puitstraat 419, 3192 Rotterdam-Hoogvliet. Naar haar adres gaat de Rotterdamse attentie.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 126

Als ik zeg, dat deze WWDN-foto een makkie is voor mij, is dit voor de vaste DORlezer een aanwijzing. ‘Het zal wel niet ver uit zijn (jeugd)woonomgeving zijn’, wordt
dan gedacht. Ik herinner me in de winkel links op de eerste étage een draaimolen, verderop in de straat een snoepfabriek en schuin daar tegenover één van de eerste crèches
in Rotterdam. In 1952 werd het oudste dochtertje van mijn zus daar al ‘geparkeerd’.
Als ik de straat zie, voel ik nog de pijn in mijn open geschaafde knieën, ellebogen en
handen. Maar er hebben meer jongens deze verwondingen in die straat opgelopen.
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl
of www.deoudrotterdammer.nl .

Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 20 september 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

UITNODIGING
voor de bijeenkomst ‘Omtrent Rouw’
op zondag 10 oktober bij
Monuta Memoriam met o.a. gastspreker
Joost van Wielink, aanvang 13.30 uur
Voor meer informatie en aanmeldingen bel met
Monuta Memoriam, Langenhorst 100, Rotterdam, telefoonnummer 0800 - 023 10 10
of mail naar rotterdam@monuta.nl. Deelname is kosteloos.

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

De kosten voor AWBZ en WMO, en zeker die voor het geven van een persoonsgebonden budget, lopen jaarlijks met véél meer op dan de gemiddelde kosten van levensonderhoud. Politiek zijn deze onderdelen van de verzorgingstaat Nederland met de bezuinigingen voor de deur volop in discussie. Een opinie van onze vaste sociaal-economisch redacteur. Reacties, óók negatieve, zijn welkom.

Met Persoonsgebonden Budget is deels te sjoemelen
Voor chronisch zieken en gehandicapten, die thuis verzorgd worden, is er het Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee men hulp (uit de AWBZ en de WMO) kan inhuren en betalen.
Het is een van de mooiste sociale voorzieningen. Voor dit jaar is het door de overheid gebudgetteerde bedrag al opgemaakt waardoor in ieder geval tot 1 januari 2011 geen nieuwe
PGB’s worden verstrekt. Voor noodgevallen is er nog wel een uitweg voor ‘zorg in natura’: het
zorgkantoor levert dan, na een procedure voor een spoedindicatie, de thuishulp. Met andere
woorden: je bepaalt dan niet zelf wie je komt helpen.

Informatie
Opinie

Onder de AWBZ vallen grotendeels de
verpleging, verzorging en begeleiding
van chronisch zieken en gehandicapten, thuis en in een zogenoemde
AWBZ-instelling. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die
door de gemeenten wordt uitgevoerd,
zorgt onder meer voor huishoudelijke
hulp, vervoer en hulpmiddelen om
chronisch zieken en (licht) gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen laten functioneren.
Zoals gesteld, AWBZ en WMO zijn
prachtige voorzieningen. Maar er
kleven ook nadelen aan het hiermee
verbonden PGB: de mogelijkheid om
ermee te gaan ‘sjoemelen’. Er is namelijk een behoorlijk grijs gebied waarbij
de mensen de mogelijkheid krijgen van
‘oneigenlijk gebruik’ dat soms zelfs
kan uitmonden in regelrecht misbruik
of fraude. Het vervelende daarvan is
dat mensen die héél terecht het PGB
krijgen om eigen hulp in te huren ook
daarop worden beoordeeld.
Misbruikgevoelig
Over de ‘sjoemelmogelijkheden’ met
het PGB is het laatste woord nog lang
niet gezegd. Onderzoekers (hoogleraren, kranten en betrokkenen) zijn het
vaak eens met de stelling dat het PGB
nogal misbruikgevoelig is. Echter,
zoals indertijd ook met de WAO,

niemand is in staat in statistieken
oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude
handen en voeten te geven. Eenvoudigweg doordat deze zaken meestal heel
moeilijk aan te tonen zijn.
Ook wij kunnen geen representatieve cijfers tonen. Wel kunnen we op
microgebied een aantal voorbeelden
aandragen dankzij (roddels van?) de
lezers of uit eigen ervaringen.
Het ‘grijze gebied’ tussen gebruikelijke
‘gratis’ mantelzorg en betaalde hulp
zien wij vooral als budgethouders van
een PGB partners, kinderen en goede
kennissen inschakelen voor persoonlijke verzorgingsbegeleiding en huishoudelijke hulp. Als het om verpleging
(medische kwesties) gaat, zal men in
het algemeen al gauw een beroep doen
op beroepskrachten en ligt ‘sjoemelen’
niet zo voor de hand.
We kunnen u één zaak uit het grijze
gebied aandragen. Een vrouw - zonder
verder inkomen - krijgt het PGBbudget door haar (mannelijke) partner
toegewezen vanwege allerlei soorten
hulp die zij zelf levert. Zij moet deze
inkomsten opgeven aan de Belastingdienst, maar doordat zij geen andere
inkomsten heeft zit zij nauwelijks in de
eerste (lage) belastingschijf.
Wat doet zij? Zij laat haar oudere
kinderen, die wel een eigen inkomen
hebben, het werk en veel van de bege-

leiding doen en betaalt hen daarvoor
(met haar lage belastingtarief) contant
uit (een ouderwets ‘centje’ voor de
kinderen). Uiteraard zwart! Deze oneigenlijke vorm van belastingontduiking
is vrijwel onmogelijk aan te tonen. De
kinderen, al zittend door inkomsten
uit arbeid in een hoger belastingtarief, hadden de beloning voor hun
werkzaamheden moeten opgeven en de
betreffende vrouw had minder moeten
krijgen.
Bureaucratie
Daarnaast komt er heel wat voor kijken
om een indicatie voor het PGB te
krijgen. Budgethouders moeten zich
achteraf voor de uren die zijn ingehuurd ook verantwoorden.
De controle op indicatieveranderingen
en de urenverantwoording is nogal
gering. We snappen natuurlijk ook wel
dat je niet achter elk budget een controleur kunt zetten. De bureaucratie bij de
uitvoering van het PGB (en de AWBZ
en WMO) is toch al heel groot door de
vele ambtenaren en medewerkers van
instellingen die erbij zijn betrokken.
Echter een hoog PGB is vaak gegeven
aan de hand van de vervelendste situatie na opname in een ziekenhuis. De
budgethouder geeft na een halfjaar of
jaar op dat de situatie niet is veranderd
en houdt dan – leuk voor hem of haar -

het (te?) ‘hoge budget’.
Er zijn bij ons budgethouders bekend
die al vele jaren opgeven dat er niks is
veranderd en dat de partner, kennissen of de kinderen nog steeds allerlei
persoonlijke begeleiding en verzorging
doen, inclusief huishoudelijke hulp
uit de WMO. Het zorgkantoor en de
gemeente accepteren dit zonder meer.
Terwijl de budgethouder steeds meer
zelf kan doen en men zich kan afvragen waar de grens ligt tussen gratis
mantelzorg en gehonoreerde hulp.
Wij hebben vragen uitstaan over de
mate van controle en eventuele correcties in de indicaties. Tot dusver zijn
daarop nog geen antwoorden gekomen.
Hoe kan het beter? We kunnen alleen
maar aandragen dat de regelgeving

strikter én eenvoudiger zou moeten.
Nadeel: de goeden moeten het met de
kwaden ontgelden.
De markt van het PGB (en die van
AWBZ en WMO) heeft ook tot gevolg
gehad dat allerlei soorten ‘zorgmakelaars’ zich (vaak via internet)
aanbieden om de ingewikkelde
kwesties voor mensen die zorg nodig
hebben uit te zoeken en de administratie bij te houden. Uiteraard allemaal
tegen een mooie provisie. Het is ook
moeilijk hierin het kaf van het koren te
scheiden.
Komt u in aanmerking voor het PGB,
word dan ook lid van de belangenvereniging Per Saldo. Voor meer informatie kijk op: www.pgb.nl

Zelf hulp inhuren extern of van partner
Een Persoonsgebonden Budget kan behoorlijk oplopen. Een voorbeeld. Alleen
al voor het betalen van in totaal tien uur per week persoonlijke verzorging (zoals
helpen met douchen en wassen, aankleden, bij naar het toilet gaan, enz.) en begeleiding (zoals ondersteuning en regie) bedraagt het budget ruim 20.000 euro per jaar.
Daarvoor betaalt de budgethouder uiteraard een eigen bijdrage.
Bij een laag verzamelinkomen voor beide (oudere) partners, bijvoorbeeld 20.000
euro per jaar (voor 65-plussers is dat alleen AOW voor gehuwden plus een klein
aanvullend pensioen), bedraagt de eigen bijdrage circa 220 euro per jaar (afgerekend wordt per periode van vier weken) als krachten extern worden ingehuurd.
Heeft men samen bijvoorbeeld 35.000 euro aan verzamelinkomen, dan loopt de
eigen bijdrage hard op naar ruim 1625 euro op jaarbasis. Bij dit inkomen zijn wij
ervan uitgegaan dat de partner grotendeels wordt betaald uit het PGB voor de hulp
die men doet.
Voor mensen met een dergelijk verzamelinkomen blijft het nog steeds een koopje
voor de geboden hulp. De budgethouder moet wel de korting krijgen op grond van
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
U kunt op www.cak.nl uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw eigen
inkomen en benodigde uren hulp. Verdere informatie is ook te krijgen op: www.
cvz.nl

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
Samenlevingspartners
waren eerder gehuwd
Met mijn huidige partner leef ik nu
alweer dertien jaar samen. Uit mijn
eerste huwelijk heb ik drie kinderen
overgehouden. Mijn partner is ook
getrouwd geweest en heeft twee kinderen. Vijf jaar terug hebben wij een
samenlevingscontract laten opmaken.
Wij hebben samen een eigen woning.
Voor de rest is er nog niets geregeld.
Wat moeten wij doen?
Of u een testament moet laten opmaken, kunnen wij niet beoordelen. Dat
hangt van een heleboel andere factoren
af. Raadpleeg daarvoor een notaris.
In eerste instantie menen wij dat u en
uw partner zich geen zorgen hoeven te
maken. Als het wettelijk erfrecht van
toepassing is, krijgen de (eigen) kinderen een vordering op de langstlevende
partner die pas wordt uitbetaald als
de langstlevende is overleden (of bij

hertrouwen). Dat geldt dus ook voor de
overwaarde van de eigen woning.
Nogmaals: is de situatie wat anders,
raadpleeg dan een notaris of het maken
van een testament zin heeft. Als er
bijvoorbeeld andere voorwaarden aan
het samenlevingscontract zijn (zoals
bij echtgenoten huwelijksvoorwaarden) dan kan wellicht een testament
nodig zijn om aan de wensen van beide
partners te voldoen.
Zoon van schoonzus
is de erfgenaam
Mijn broer overleed helaas enkele
maanden geleden. Hij beheerde de ﬁnanciële zaken van mijn hoogbejaarde
moeder. Nu heb ik deze taak overgenomen als enig overgebleven kind en
dochter. Mijn broer was getrouwd in
gemeenschap van goederen. Zij hebben één zoon. Wie zijn de wettelijke
erfgenamen als mijn moeder komt te
overlijden? Mijn schoonzuster of haar
meerderjarige zoon?

De zaak ligt vrij eenvoudig. Indien
uw moeder overlijdt, zijn volgens het
wettelijk erfrecht de kinderen van haar
de erfgenamen (u en uw broer dus!).
Voor uw overleden broer komen zijn
kinderen in de plaats. Dus niet uw
schoonzus.

Sociale voorzieningen
Inwonende oudere zoon
komt in de bijstand
Mijn zoon van 46 jaar komt na jaren
werken en werkloosheiduitkeringen
binnenkort in aanmerking voor een
bijstandsuitkering. Hij woont bij mij
in. Ik heb AOW en een klein pensioen.
Wat zijn de consequenties voor mijn
inkomen?
Geen. De Wet werk en bijstand is
inderdaad gebaseerd op het voeren van
een gezamenlijke huishouding, maar
voor bloedverwanten in de eerste graad
(ouder-kind) wordt een uitzondering
gemaakt. Uw zoon krijgt dus de al-

leenstaande bijstandsuitkering. Laat
hem de zaak wel goed uitleggen bij de
sociale dienst in uw gemeente.

Consumentenzaken
Fles rode wijn in
supermarkt over broek
Mijn vrouw en ik waren in de LIDL om
boodschappen te doen. Een winkelbediende was bezig enige pallets te
verplaatsen. Hij nam een bocht te krap,
waardoor ﬂessen rode wijn omklapten.
Er viel een ﬂes vlak voor mijn voeten
kapot. Gelukkig geen glas in mijn voet,
maar wel wijn over mijn broek.
De manager bood keurig zijn excuses
aan en heeft een rapport opgemaakt.
Hij zei dat wij de broek konden laten
stomen en een brief van het hoofdkantoor zouden krijgen. Na de vakantie
lag er inderdaad een brief, maar
daarin stond dat wij de broek moesten
opsturen, samen met de aankoopbon
of het bankafschrift. Maar die heb ik
niet. Begin augustus nog een klacht in-

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
gediend. Daarna niets meer gehoord.
Nu gaat het mij niet om die €6,00 die
ondertussen €7,00 is geworden vanwege portokosten, maar om de gang
van zaken. Wat denkt u ervan?
U moet gewoon een claim indienen
van de kosten van deze broek plus
uw bijkomende kosten (porto). Dat u
geen bon meer hebt, moet niet zoveel
uitmaken zolang u een redelijke prijs
declareert. Ook verwijst u naar de
vestigingsmanager.
Waar praten we over? Het gaat om
zeven euro, die de supermarkt ook nog
kan verhalen op zijn verzekeringsmaatschappij. Dus stuur de broek op
met uw declaratie en informatie! Zelf
moet u ook niet moeilijk doen over de
procedure. Zo gaat dat nu eenmaal.
Niemand wordt tegenwoordig meer
geloofd op zijn blauwe ogen!
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Verona

Mooi Senioren bankstel leverbaar in diverse
maten. Bankstel is gestoffeerd op interieurvering
en in elke gewenste stof leverbaar.
Bankstel als 2.5 zits
+ fauteuil + hoge fauteuil

€ 3990.-

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

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens

Een

gedenksteen

zorgt

voor

een

speciale herinnering aan een dierbare.

MODE

Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze
site voor de mogelijkheden of neem voor
een persoonlijke advies contact met
ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.

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

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

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

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

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

MODE
PRESENTATIE
DAGEN

Vrijdag 10 en
zaterdag 11 september
Iedere klant ontvangt
een leuke attentie!

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25,, BBus
us 4499

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

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Computergestuurd implanteren;
• Klikgebit op implantaten;
• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

* ilips e

rste

Ph ndenbo
ta

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

• Bleken van tanden;

• Eendags-behandeling: implanteren
g
din
e
o
g
e
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
Ver an all aars
v ker se
één dag.
e
ze
ver proth nder
j
bi of zo aten
t
me plant
T 010 - 42 000 42
Locatie IJsselmonde T 010 - 42 000 42
m
i
Keizerswaard 23, 3078AL Rotterdam
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zaterdag 11 september 2010

Klassieke automobielen in Oud Overschie
Op zaterdag 11 september wordt de tijd teruggedraaid
wanneer de Overschiese Dorpsstraat wordt omgetoverd in
die oude straat van vroeger, waar af en toe een auto door
kwam. Zeker in het begin van de vorige eeuw, want uit die
tijd stamt de oudste deelnemende auto, een EMF uit 1912,
bijna honderd jaar oud dus.
Toen liep waarschijnlijk iedereen uit
om er naar te kijken en dat zal nu
ongetwijfeld weer zo zijn. Alleen toen
wist men nog niet hoe de auto zich
zou ontwikkelen, nu krijgen we op
11 september een mooi beeld hoe dat
is gegaan tussen 1912 en 1975. De
ruim 50 auto’s die in chronologische
volgorde worden opgesteld bieden
een goede mogelijkheid om te zien
hoe de auto in zo’n 60 jaar verder is
ontwikkeld.
De deelnemende auto’s worden die

C HI

N

H

A

P

S

- Wegenwacht -

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

dag om 11.00 uur op Rotterdam The
Hague Airport ontvangen met kofﬁe
en een Overschies kontje van wie
anders dan van “Cees Gewoon De
Warmste”. Van daar vertrekken ze één
voor één voor een rit door Overschie,
over de Abstweg en de Burgemeester
Baumannlaan, om vervolgens via
Oude Leede, Delfgauw, Delft, Den
Hoorn, Schipluiden en de Kethelpolder over de Hoge Brug in de Dorpsstraat te arriveren. Vanaf ca. 13.00 uur
zullen de eerste auto’s daar aankomen.
In de Dorpsstraat, rond de Grote Kerk
en op het terrein van Branderhorst
naast de kerk zijn allerhande attracties,
waaronder de oude brandspuit de
Ahrens Fox, allerlei oude werkende
machines van Arjopoekon, de oude
Borgwardbus van Toxopeus, een oude
Shellpomp en heel veel andere attributen uit het verleden.
Halverwege de middag, om ca. 15.00
uur, arriveren de Bromvliegen, de
bromﬁetsen van weleer, die die dag
een rit van zo’n 80 km maken en daarna worden opgesteld bij de kerk om
ook bewonderd te kunnen worden..
In en achter Museum Oud Overschie
ook veel activiteiten; heel veel oude
miniatuurauto’s, een grote technische
auto, waar alles aan werkt; oude

- Ahrens Fox -

borden en afﬁches; Carcollectables; de
ANWB motor met zijspan en de politie. In de Melkfabriek is tegelijkertijd
een aardige expositie van tekeningen
van oude auto’s.
Prachtige attractie is ook de zonneauto, de Nuna5 van het NuonSolarteam

van de TU in Delft, om, als tegenhanger van de oude techniek, ook de
ontwikkelingen van aandrijving met
zonne-energie te laten zien. Leden van
het team geven informatie.
Voor de kinderen is er een skelterbaan
aangelegd.
Vanaf 15.00 uur is er levende muziek
achter het Museum en is er gelegen-

Programma:
11.00 uur
11.30 – 12.00 uur
13.00 uur
12.00 – 17.00 uur

- Plymouth -

15.00 uur
15.00 – 18.00 uur

heid voor een hapje en een drankje. De
Tuk Tuk’s, ook een stukje moderne,
milieuvriendelijke techniek, rijden af
en aan om iedereen naar de plaats van
bestemming te brengen. Bezoekers die
met de auto komen wordt aangeraden
om te parkeren in de Spaanse Polder
aan de westkant van de Hoge Brug,
waar uitgebreide parkeermogelijkheid
aanwezig is.

Auto’s verzamelen op Rotterdam The Hague Airport
Auto’s rijden door Overschie en daarna door Midden-Delﬂand
Eerste auto’s arriveren in Overschiese Dorpsstraat
Activiteiten in Overschiese Dorpsstraat en in en
achter het Museum
Bromvliegen arriveren in Overschiese Dorpsstraat
Muziek met een hapje en een drankje achter het Museum

Heen & Weer, Heen & Weer, Heen & Weer
Dat zou de thans 91-jarige Drs. P. (Heinz Polzer) bij het zien van deze historische foto spontaan gaan zingen. De HEEN
EN WEER IX ligt hier aan een ponton bij Schiemond, vlakbij de toenmalige Ruigeplaatbrug op de Westzeedijk. De brug
over de in 1968 gedempte vaarweg naar de Middenkous van Delfshaven.
Als de passagiers aan boord
waren, werd de loopplank met
een speciale lange haak ‘weggepiekeld’ en begon de zoveelste
overtocht naar de kop van zowel
de Waalhaven Oost- als Westzijde. Andere druk in gebruik
zijnde voetveren opereerden in
die tijd tussen de Westerkade en
Charlois, de Leuvehaven en de
Wilhelminakade en de Veerhaven
en Katendrecht, met een tussenstop aan het Koninginnehoofd bij
de Holland Amerika Lijn.
- Foto: Teun van der Zee van
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

De afmetingen waren 26,75 bij
5,45 meter en het laadvermogen
58 ton. Eveneens in 1968 werd

het laatste voetveer in Rotterdam
opgeheven.
Het tafereel op de foto speelt zich
af op 4 september 1952, want
de AMSTELKROON, die hier
voorbij vaart, begon aan haar
proefvaart. Een sierlijk conventioneel vrachtschip dat bij A.
Vuijk & Zonen, Capelle a/d IJssel
was gebouwd in opdracht van de
Reederij Amsterdam.
Een schip van 144 meter lang met
12.000 ton draagvermogen verdeeld over vijf ruimen met twaalf
laadbomen als eigen laadgerei. In
die tijd voeren schepen nog met
een ‘sparks’, zoals aan boord de

radiotelegraﬁst werd genoemd.
De roepnaam PCPN gaf aan
dat het een Nederlands schip
betrof. (Niet communistisch,
want CPN was puur toeval,
maar wel reclame voor Marcus
Bakker). De P van Pays-Bas was
internationaal vastgelegd en NL
schepen hadden roepnamen van
PAA tot PIZ en dat was gemakkelijk te onthouden. Het schip heeft
zestien jaar onder die roepnaam
gevaren waarna het, ook al in
1968, werd verkocht naar Cyprus
en een andere (roep)naam kreeg.

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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Word nu lid van ANBO
en krijg 3 maanden cadeau!
ANBO is belangenbehartiger en spreekbuis voor bijna 400.000 mondige en sociaal bewogen senioren.
Hard nodig nu door vergrijzing voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen onder druk komen te staan.

ANBO
• laat uw stem horen in politiek Den Haag.
• geeft gratis persoonlijk advies bij vragen over WMO, AWBZ, persoonsgebondenbudget, pensioenen etc.
• geeft forse korting op uw ziektekostenverzekering. Ook veel andere voordelen. www.anbo.nl/voordeelenkorting
• heeft gratis belasting invulservice.
• organiseert wandelingen, etstochten, culturele uitstapjes. Er is altijd een ANBO afdeling bij u in de buurt. www.anbo.nl/bijuindebuurt
• voor leuk en zinvol vrijwilligerswerk met ondersteuning van de ANBOacademie.

Nog geen lid? Word lid!
Schrijf u nu in op www.anbo.nl/lidworden, mail info@anbo.nl of bel 030-233 00 60. Lidmaatschap is slechts € 32,85 per jaar.

60x89_contour.pdf
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Frans de Woningontruimer
g
Is er voor U om de betreffende woning geheel
heel
bezemschoon op te leveren volgens de eisen
sen
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
rder.

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

C

M

Wat doen wij zoal:

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
Zonder dat u de deur uit hoeft kunt u dus uw
ogen laten meten of een nieuwe bril uitzoeken.

Bel voor een afspraak, telefoon

MY

CY

CMY

0180 – 531 870
oog

ROUKENS

Y

CM

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

zorg

K

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

a a n

h u i s

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

Goetzee DELA

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.

vertrouwde
uitvaartverzorging
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.

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

Wij spuiten een compleet

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

€ 750,--

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

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

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

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

met een persoonlijke stijl

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

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

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

Dinsdag 7 september 2010

pagina 11

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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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. Zo is het in september genieten
van nautische en culturele activiteiten tijdens
Cultuurplu en de Brandersfeesten. Tijdens de derde
editie van Café Waterweg kunnen geïnteresseerden
met een bus langs de moderne havenbedrijven rijden.
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

Schiedam bruist
tijdens Cultuurplu

fotografie: Fun-Key events

Met Cultuurplu bruist het culturele hart van Schiedam in het
weekend van 11 en 12 september. Twee dagen lang vinden er
verrassende activiteiten plaats in de hele stad.
Ateliers en monumenten, die
anders gesloten zijn voor het
publiek, zetten zaterdag en zondag de deuren wagenwijd open
tijdens Open Ateliers en de Open
Monumentendagen. Vanuit het
centrum is er gratis vervoer naar
de locaties buiten het centrum. In
Theater aan de Schie kunt u een
kijkje nemen achter de schermen.
Voor operaliefhebbers is het genieten van operazangers en koren die
een veelzijdig programma voordragen op karakteristieke plekken in
de binnenstad. Opera aan de Schie
sluit zondag af met een meezingopera in de Grote- of St. Janskerk.
Op zaterdag is er in deze zelfde kerk
de Informatiemarkt 55+ en Wonen.

In ’t Huis te Poort vertolkt Contrasto
Armonico de maxi-cantate ‘Aminta
& Fillide’ van G.F. Händel. De weg
kwijt door het grote aanbod van
activiteiten? Het hele weekend zijn
leuke straattheateracts uw gids
door de stad. Heeft u de tijd, blijf
dan gezellig een hapje eten in de
stad bij een van de vele restaurants,
zodat u zaterdagavond gelijk door
kunt naar de Nacht van het Water in
de Plantage. In dit oudste stadspark
van Nederland worden die avond
moderne kunstwerken met het
thema water vertoond van nationaal
bekende kunstenaars. Ook is er een
gezellig terras van ‘de rooie Koffer’.
Meer info: www.cultuurplu.nu.

Laatste mogelijkheid:
VIP-arrangement
Heeft u zin om een middag als
VIP behandeld te worden? Schrijf
u dan nu in voor het speciale
VIP-arrangement in Schiedam. Op
zaterdag 11 of zondag 12 september
leidt een gids u een middag door de
stad langs bijzondere kunstlocaties.
Na een ontvangst in galerie Jabelle,
tevens atelier van kunstenaar
Jacques Tange, wandelt u langs
bijzondere monumenten en luncht
u bij beeldend kunstenaar Conny

Paap. Uw tocht wordt om 16.00 uur
afgesloten in de Korenbeurs, waar
u onder het genot van een hapje en
drankje kunt genieten van de hier
tentoongestelde kunst. Kosten van
het arrangement zijn € 15,00. Op
zaterdag 11 september kunt u het
arrangement verlengen met een
diner voorafgaand aan de Nacht van
het Water (extra kosten € 25,00).
Reserveringen via VVV Schiedam:
010-4733000.

Rondvaarten door
de grachten
van Schiedam

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

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

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

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

Dordrecht om 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.

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!

fotografie: Adri Reijnhout

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 die

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.

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

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.

Unieke korting op
Zakkendragershuisje van keramiek



Een van de mooiste plekjes in Schiedam is de Oude
Sluis met het Zakkendragershuisje. In het kader van
Open Monumentendag kan VVV Schiedam een beeldje
(13 cm hoog) van dit magische huisje eenmalig
aanbieden voor de unieke prijs van € 14,95 (normale
prijs € 29,95). Knip deze bon uit en kom op zaterdag
11 september naar Buitenhavenweg 9. Wees er snel
bij, want OP = OP!

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

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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Fotowedstrijd
‘Ontdek Schiedam’
Neem de leukste
evenementenfoto
en maak kans op
mooie prijzen
Schiedam is misschien wel op haar
mooist tijdens de vele evenementen in
september. Reden voor Stichting Promotie Schiedam een fotowedstrijd uit
te schrijven deze maand. De Bridgetocht, Cultuur Borrelt, Cultuurplu en
de Brandersfeesten zorgen ongetwijfeld voor leuke en mooie plaatjes. Leg
deze vast met de camera, upload de
foto’s op www.ontdekschiedam.nu/
fotowedstrijd en maak kans op echt
Schiedamse prijzen.
Komend weekend zijn er op de
meest karakteristieke plekken in de
stad mensen aan het bridgen en op
zondagmiddag is Cultuur Borrelt! in
het Julianapark Dit levert vast mooie
foto’s op. Het weekend van 11 en 12
september is met haar vele evenementen omgedoopt tot Cultuurplu. Ateliers
en monumenten zetten de deuren open,
waardoor het mogelijk wordt ruimtes
te fotograferen die normaal gesproken
gesloten zijn voor het publiek.
Ook het straattheaterfestival en Opera
aan de Schie geven de mogelijkheid
tot mooie plaatjes. Of wat dacht u van
een foto van moderne kunst in het
oudste stadspark van Nederland tijdens
de Nacht van het Water op zaterdag 11
september. Het laatste weekend van
september leveren de Brandersfeesten
natuurlijk bijzondere fotomomenten
op met de Waterspelen, de honderden
pleziervaartuigen en de Gondelvaart.
De maker van de leukste of mooiste
evenementenfoto maakt kans op een
tocht met de ﬂuisterboot met maximaal
veertig familieleden en/of vrienden,
een Schiedams boekenpakket van
€ 150,00 en een middag Schiedam
voor vier personen. Een jury zal een
winnende foto kiezen, maar er is ook
een publieksprijs voor de foto die het
meest als favoriet wordt aangeklikt op
www.ontdekschiedam.nu.

Optreden Shantykoor Rotterdam
Het nieuwe seizoen begint weer. De
activiteitencommissie van Welkomcentrum de Put heeft besloten dit
seizoen vrolijk te beginnen. Dit betekent dat woensdag 15 september het
Shantykoor Rotterdam zal optreden.
Het wordt ongetwijfeld een mooie
middag met gezellige liedjes van
vroeger en nu.
Het optreden is in het Welkomcentrum
de Put, Putseplein 28. Om half 2 gaat
de zaal open. Om 14.00 uur begint het
koor, tot ongeveer 16.00 uur. Toegang
5 euro, inclusief twee consumptiebonnen. De activiteitencommissie heet u
van harte welkom.

Dinsdag 7 september 2010
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Binnenkort verkrijgbaar:

Momenten uit de
Overschiese samenleving’ deel 2
Het tweede deel van de driedelige serie ‘Momenten uit de
Overschiese samenleving’ komt binnen enkele weken van de
drukpers. Uitgeverij Arnoud Voet legt de laatste hand aan deze
coproductie van Ada van Noordwijk en Rein Wolters, redacteur
van De Oud-Rotterdammer. Het eerste deel verscheen vorig
jaar 5 juni in museum Oud-Overschie ‘De Hoop doet leven’ en is
prima ontvangen. Aan het derde en laatste deel wordt intussen
ook gewerkt. Ook hier hebben Wolters en de in het Brabantse
Rijsbergen wonende Van Noordwijk de handen weer ineen geslagen.
Onderwijzersdochter Ada heeft
vanaf haar vierde in Kleinpolder-Oost
gewoond, waar haar vader hoofdonderwijzer was van eerst de Ds. G.A. van
der Hooftschool in de Hoogmadestraat
en daarna van de Groen van Prinstererschool in de Rodenburgstraat. Ada
van Noordwijk draagt veel kennis met
zich mee van de historie van Overschie
van de jaren vijftig, zestig, zeventig

- Ada van Noordwijk (l) en Rein Wolters (r) -

en tachtig. Daarnaast schreef ze twee
boeken met een intensieve Overschiese
rode draad.
Rein Wolters: “Al na een paar gesprekken gaf Ada blijk te beschikken over
veel kennis van zaken en ook over
een vlotte pen. Dat heeft geleid tot
een afspraak tot samenwerken om
te komen tot een zo gedetailleerd
mogelijk tweede en derde deel.” Hij
benadrukt: “Natuurlijk beschik ik
eveneens over redelijk veel historische
kennis, maar mijn handicap is toch dat
ik pas een jaar of tien geleden voor het
eerst daadwerkelijk kennismaakte met
Overschie. Ada heeft veel kennis uit
eerste en tweede beleving. Ze groeide
immers op in Overschie, ging er naar
school, deed er de boodschappen, nam
intensief deel aan het kerkelijke en verenigingsleven, gaf les op de Koningin

Emmakleuterschool, wandelde met de
haar toevertrouwde kinderen door de
straten en nog veel meer.”
Op haar beurt vertelt Ada: “Rein
Wolters is niet de eerste de beste auteur.
Hij heeft 33 boeken meer op zijn naam
staan dan de vier die ik geschreven heb.
Intussen heeft onze nog maar korte
samenwerking al méér vruchten opgeleverd, want er staan nog twee andere
manuscripten in de steiger. Waarover?
Dat verklappen we nog even niet.
Een handicap is dat we niet dagelijks
verbaal kunnen overleggen omdat we
een eind uit elkaar wonen en onze eigen
beslommeringen hebben. Dat lossen we
op met e-mail en in mindere mate de
telefoon.”
En: “Het is hartstikke leuk met Rein
samen te werken. Hij is een echte
speurneus, die soms uren zoekt naar
de juiste voorletter van iemand of het
precieze adres en pandnummer van een
winkel of bedrijf. Juist dat maakt het
zo interessant en schept het wederzijds
plezier als zulke feiten onweerlegbaar
boven tafel komen.”
Over de inhoud van deel 2 van ‘Momenten uit de Overschiese samenleving’ vertelt Rein. “Vrijwel alle namen
en rugnummers van de meer dan
honderd winkeliers van het eerste uur

van Schanswijck (Abtsweg in Oost),
Hoornwijck (Duyvesteynstraat, Van
Noortwijckstraat, Hoornweg) in West
en het Centrum (Burgemeester Baumannlaan en 2e Hogenbanweg) hebben
we achterhaald. Voorts komt de historie
van de Gereformeerde Gemeente Overschie en de Maranathakerk tot leven
en dat geldt ook voor de Glimfabriek
die ruim veertig jaar belangrijk was
voor de werkgelegenheid in Overschie.
Ook is er een hoofdstuk geschreven
over bijzondere Overschieënaars en
natuurlijk komen nooddorp Laag
Zestienhoven, buurtschap Landzicht en
voetbalvereniging Voetbal Op Bouw
(VOB) aan bod.” Ada vult aan: ‘Uiteraard geïllustreerd met 110 bijzondere
en aansprekende foto’s, waarvan er veel
niet eerder gepubliceerd zijn.”
Deel 2 reserveren is al mogelijk via
e-mail: overschieboek@telfort.nl of
010-7863728. Het kost 19,95 euro
exclusief verzendkosten. De feestelijke
presentatie is gepland op 22 oktober in
museum Oud-Overschie ‘De Hoop doet
Leven’ en het schrijversduo signeert
de dag daarna in de Overschiese boekhandel Blankstein & Bensmann . Wie
vooraf inschrijft krijgt een uitnodiging
voor de presentatie.

Wandelen naar Ome Jan
Zoals een ieder heb ik af en toe de behoefte, lees noodzaak, het
één en ander in mijn werkkamer op te ruimen en/of een nòg betere plek te geven. Tussen een stapel wat oudere en grote foto’s
trof ik bijgaand exemplaar aan. Het is de foto van het trouwen
van mijn ome Jan en tante Bep zo’n kleine 65 jaar geleden.
Het trouwfeest van Jan de Vogel en
Bep van Katwijk, de dochter van de
caféhouder tegenover zijn woning aan
de 1e Pijnackerstraat. Veel beelden van
toen komen weer in je herinnering.
Bijvoorbeeld dat ik als kind van een
jaar of zes, zeven met mijn ouders van
Oud-IJsselmonde naar het Oude Noorden wandelde, waar oma en later ome
Jan en tante Bep woonden.
Ik vond het geen probleem daarheen te
lopen via Kraaijeveldsingel en Burg.
van Slijpelaan, of soms via Buitendijk
en Sportsingel naar de Stadionweg,
langs de imposante gebouwen van
scheepsbouwer Piet Smit, zwembad
Het Mallegat en de gasfabriek naar de
Oranjeboomstraat, stukje Roentgenstraat, Rosestraat, Willemsbrug, Van der
Takstraat en Maasbrug naar het Witte
Huis. De tocht ging verder langs station
Blaak, Mariniersweg en Goudsesingel
naar het Hofplein. Onder het spoor door
naar de Schiekade, rechtsaf de Teilingerstraat door, Noordsingel oversteken,

Burg. Roosstraat, Zwart Janstraat
oversteken, waarna we de 1e Pijnackerstraat, uitliepen tot huisnummer 3.
Fietsenstalling
Ome Jan had op dat adres een wagenverhuurderij met carriers en handwagens annex ﬁetsenstalling, waar wij als
kinderen in de vakantietijd mochten
‘helpen’. Een stel dubbele deuren was
het vooraanzicht. Rechts was open en
links gesloten, omdat daarachter de
wagens en daarboven de ﬁetsen gestald
werden. Als het weer het toeliet, stond
of zat links, bij de rechter deurenset, de
oude, witbesnorde en soms mopperende
heer Van Rijn.
Er was veel aanloop bij ome Jan, niet
alleen om ﬁetsen te stallen of te laten
repareren, maar ook om het laatste
nieuws uit te wisselen over voetbalclub
Noorderkwartier. De club waar onze
ome Jan nauw bij betrokken was.
Naast het pand was op de hoek de ﬁetsenwinkel van Bertus Bitter. Beelden

- De familiefoto -

die na zo’n zestig jaar nog heel duidelijk uit mijn geheugen tevoorschijn
komen.
Na het bezoek aan oma, ome Jan en
tante Bep kwam er een moment dat wij
weer naar ons huis op Oud-IJsselmonde
terug gingen lopen. Ongeveer dezelfde
route. Op Zuid, in plaats van de Oranjeboomstraat namen wij de Rosestraat.
Aan het eind het tunneltje onder het
spoor door richting Varkenoordbrug.
Er onderdoor, langs de fabriek van Van
Melle, Stadionweg en via het Zomerland richting C.D.Tuinenburgstraat.
Toch wel een beetje moe, na zo’n klei-

ne negen kilometer, kroop ik mijn bed
in en sliep vrijwel meteen. Dromend
over de voor mij toen grote stad.
Vanavond pakte ik nog even de plattegrond “Rotterdam” uit de reeks van
Falk Plan-kaarten. Het “oude” was na
enig zoeken nog wel terug te vinden.
’t Is wel wat groter geworden, dacht
ik erbij.
Cor de Vogel
Kievit 12-130
5111 HD Baarle-Nassau
06-12243277
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-- Er op uit! Kalender -Flamenco-muziek in de Waerschut
Zondagmiddag 12 september om 15.00 uur start het aktiviteitencentrum De Waerschut aan de Van
Waerschutstraat 11 te Rotterdam-Noord (Provenierswijk) het nieuwe seizoen met een optreden van
Matthieu Acosta en Matthew Birch.
Deze middag zal gevuld worden met het gitaarspel van deze twee flamencogitaarstudenten.
Verschillende stijlen in de flamenco zullen voorbijgaan in hun instrumentale vorm. Ritmische stijlen
maar ook vrije vormen binnen de flamenco, die zowel solo alsook in duetvorm te horen zullen zijn.
Dit valt samen met een duo- tentoonstelling van Ravennah Matser en Rezgar. Matser laat schilderijen
zien met heldere frisse kleuren die op een graffiti-achtige manier tot stand komen. Het werk van Rezgar
is een tegenpool met sfeervolle impressionistisch aandoende schilderijen van landschappen.
De Waerschut is op zondag 12 september vanaf 14.30 uur open en is bereikbaar op telefoonnummer
010-4661766.

18 september

IFFR Open Air

Fancy Fair

Kom donderdagavond naar de gratis openlucht filmvoorstelling van het International Film Festival
Rotterdam op het Schouwburgplein! Welke film te zien zal zijn, is nog even geheim. Na de film,
zijn er geheel in festivalstijl, drinks en music! Vorig jaar was de eerste editie van IFFR Open Air een
groot succes. De film die om 20.45 uur wordt vertoont is Tilva Ros uit Servië, een speelfilm over
vriendschap en rivaliteit onder een groep skaters. De film, gemaakt met steun van het Hubert Bals
Fonds, werd onlangs in Sarajevo bekroond als beste film.
Schouwburgplein – 20.45 uur – Toegang gratis

Johanneskerk (Rotterdam-Lombardijen) – 09.00-15.00 uur

12 september

Symposium Tollens dichterbij

Het driedaagse kunstenfestival Wereld
van Witte de With gaat na tien jaar
een nieuwe koers varen. Vanaf dit jaar
claimt het festival de straat als publiek
laboratorium voor kunst van jonge
Europese makers. Tegen de stroom
van de hedendaagse maatschappij
in waar bijna alles gereguleerd is,
ontstaat tijdens het festival een licht
anarchistisch gevoel. De straat is een
weekend lang het podium van jonge
beeldend kunstenaars, (mode-)ontwerpers, architecten en performers.
De Wereld van Witte de With vindt dit
jaar plaats van vrijdag 10 tot en met
zondag 12 september. De locatie is de
Rotterdamse kunst-as; het gebied rondom de Witte de Witstraat en het Museumpark.

Breepleinkerk – 15.00 uur - Kaarten €12,50. Reserveren kan op www.martinmans.nl of via de
reserveerlijn 06-52281279.

24 september

Activiteitencentrum De Waerschut, Van Waerschutstraat 11 - v.a. 15.00 uur – Tel: 010-4661766

25 september

10-12 september

Benefietconcert Deo Cantemus

De Wereld van Witte de With

De Lichtkring, Dreef 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvang: 20.00 u. Toegang € 10,-. Info: 06-43556721

Witte de Withstraat, Rotterdam – vr 17.00 – 23.00 uur, za 12.00 - 23.00 uur – zo 12.00 – 18.00 uur

17 & 18 september
Rotterdamse Oogst brengt in juni en
september het leven èn de beleving van het platteland in de stad. Aan het einde van het zaaiseizoen,
op zaterdagmiddag 26 juni, lopen en grazen er schapen op het Noordplein en kunnen kinderen
moestuinieren. In de oogsttijd strijkt op 17 en 18 september het Rotterdamse Oogst Festival neer
op het Heemraadsplein. Het plein verandert in een grootstedelijk boerenerf met ambachtelijke
en biologische producten van boeren, met smaakmakers uit de wereldkeuken, eetbelevenissen,

Het IJE koor Rotterdam bestaat 60 jaar en geeft
daarom een jubileumconcertmeeting op zaterdag
30 oktober in de Breepleinkerk te Rotterdam. “We
zijn in maart al gestart met de oudleden-repetities
waar veel enthousiaste leden op af zijn gekomen.
We zitten nu rond de 130 oud-leden, maar er kunnen er nog altijd meer bij!”
Heeft u zin om met deze groep oude herinneringen op te halen en oude liederen te zingen?
Weet dat u van harte welkom bent. Er wordt vanaf
- Een foto uit de oude doos: Het IJE koor hoopt deze menzondag 5 september tot 24 oktober iedere week
sen allemaal te zien bij het oud-leden koor dit jaar! om 20.00 uur gerepeteerd in de Johanneskerk te
Rotterdam.
Voor het jubileumconcert zijn nog kaarten te koop. Ze kosten 5 euro per stuk inclusief consumptie.
Kaarten zijn te bestellen via www.ije-rotterdam.nl

150 jaar Tollens in het Park

Tentoonstelling en symposium in Centrale Bibliotheek

17 oktober
Meezing gala van Staal

Rotterdams Oogstfeest

Met bekende en minder bekende artiesten
Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - 17.00 tot 23.00 uur - Kaarten € 9,- (incl. een welkomstdrankje) Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of
010-4443494

Precies 150 jaar geleden werd het standbeeld van dichter Hendrik Tollens in het Park onder de Euromast onthuld. De dichter was in zijn tijd (1780 – 1856) heel beroemd. Zijn poëzie prees de zegeningen
van het huiselijk leven en riep op tot trouw aan God en Vaderland. Zijn nationalistische “Wien Neerlands bloed”, op muziek gezet door Johann Wilhelm Wilms werd zelfs tot het Nederlandse volkslied
uitgeroepen.
Bibliotheek Rotterdam wijdt een kleine tentoonstelling aan het leven en werken van Tollens. Deze is
tijdens openingstijden te zien van 1 september tot 1 oktober 2010, op de eerste verdieping van de
Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat. Toegang gratis.
Meer informatie: www.bibliotheek.rotterdam.nl

DINERJAARKAART

30 oktober
Jubileumconcert Het IJE koor

verschillende smaakworkshops, oogstkunst en boerendesign.
Za 10.00-17.00 uur Boerenmarkt, 18.00-22.00 Oogstdiner
Zo 13.00 – 17.00 uur Wereldsmaken van Rotterdam
Locatie: Heemraadsplein

Ga voor meer praktische informatie naar www.evenementeninrotterdam.nl.
Met het openbaar vervoer naar dit festival? Je komt er met de RET.

Breepleinconcert Martin Mans en Everhard Zwart

Aanvang: 15.00 u. Toegang gratis

Flamenco-Muziek in de Waerschut

De wereld van Witte de With

Jubileumconcert het IJE koor

9 september

Johanneskerk, Rotterdam – 19.00 uur - € 5,Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

Als lezer van De Oud-Rotterdammer ontvangt u
De Diner Jaarkaart voor maar €

‘De-ga-voordeel-oogstenin-de-herfst-Pas.’
Test je creativiteit met een artistieke workshop
Bij BODY WORLDS leer je je lichaam kennen
Boek een tour en verken De Rotterdam
Smul van een gratis reep (h)eerlijke chocolade

50%
€ 16,-

€ 12,€ 10,-

€ 7,50
€ 1,50

€ 0,-

AKZENT HOTEL
VENUE WILLINGEN
LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

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.

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

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

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

Heerlijk rustige bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.
Bij vermelding van deze advertentie extra lezerskorting.
Bel 045-5441242 of zie WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
.
4e nacht inclusief
199 p.p
Prijs €
ontbijtbuffet gratis!

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl

Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de

Tel: +49 (0) 5632/40000

www.wapenvanameide.nl

info@venuehotel.de

Vakantie
het Sauerland
Vakantie
in hetinprachtige
Sauerland

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Meezing gala van Staal

€ 23,-

Neem de bus voor een dagje middeleeuws Brugge € 15,Heerlijk dineren bij Mexicaanse vriend ‘Amigo’

Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige
stadje WIllingen in het Sauerland. Het modern
ingericht hotel biedt haar gasten alle luxe en
comfort. Het hotel ligt midden in kuurpark en op
steenworp afstand van het gezellige centrum.

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*

Op zondag 17 okt., 21 nov. en 19 dec. spetterende live artiesten
in een ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam,
Zaal Staal.

€ 30,-

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

Met zondag 17 oktober:

€15,-

Groot scala aan bekende en
minder bekende artiesten
Presentatie van Ellis Chicago
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl

Kaarten € 9,00 per stuk inclusief een welkomst drankje
Zaal Staal open vanaf 13.00 uur. Aanvang programma vanaf
14.00 uur. Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus
bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494

Wij zijn gemakkelijk te
bereiken met het openbaar
vervoer, halte Beurs.

Natuurlijk kunt u in Zaal Staal
van een hapje en een drankje genieten

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

•
••

•

Faulebutter
Faulebutter

24,95

in plaats van het normale tarief € 34,95.
Met de Diner Jaarkaart krijgt u het hele jaar 25%
korting op uw rekening
bij meer dan 960 restaurants. Inclusief drank.
De korting geldt niet alleen voor uzelf maar voor wel
vier personen.
Ga komend jaar een stuk voordeliger uit eten en geniet
méér voor minder.
Hoe werkt dat?
U reserveert bij een van de aangesloten restaurants,
zie www.dinerjaarkaart.nl, en gaat lekker uit eten. Als
u na het eten de rekening vraagt, laat u de Diner Jaarkaart zien. Er wordt dan meteen 25% van de rekening
afgetrokken. Simpel toch?
U ontvangt een gepersonaliseerde Diner Jaarkaart en
één keer per maand een
restaurant update per e-mail.
Speciale aanbieding
Ga naar de website www.dinerjaarkaart.nl/deoud
of vul de bon in en profiteer nu van deze speciale
aanbieding en betaal het eerste jaar slechts € 24,95.
U wordt lid van de Diner Jaarkaart tot wederopzegging en betaalt volgend jaar het normale tarief
van € 34,95.

U kunt uit eten met
de DINERJaarkaart
bij o.a.:
- Staal Rotterdam
- Parkheuvel
Rotterdam
- Prachtig Rotterdam
- Napoli Rotterdam
- Nul10 Rotterdam
- Rokkaa Rotterdam
- Smaak Rotterdam
- Rosso Rotterdam
- Engels Rotterdam
- SoHo Rotterdam
- Abacanto
Rotterdam
- De Belastingdienst
Rotterdam
- De Unie Rotterdam
- Stroom Rotterdam

------------------------------------DINERJAARKAART BON-----------------------------------------525 m
m hoogte
hoogte
525

Zeer rustig gelegen
Zeer rustig gelegen
Schitterende
gemarkeerde wandelpaden

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

-zondag
tot€vrijdag5 dagen
HP
165,- p.p.

HP € 33,- p.p.
per dag
2-persoonskamer
-zondag
totinvrijdagAppartement
38,per dag
HP € 34,p.p. per dag€ in
2-persoonskamer
Landgasthof-Pension Rademacher
Appartement
€39,-2 per dag
Faulebutter

Landgasthof-Pension Rademacher
57413 Finnentrop
- Faulebutter
Faulebutter
2

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

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

Naam en voorletters:........................................................................................................M/V
Straat:.............................................................................................................huisnr.............
Postcode en plaats:................................................................................................................
Tel:........................................................................................................................................
Email:.....................................................................................................................................
Ik word tot wederopzegging lid en betaal het eerste jaar slechts 24,95 in plaats van 34,95.
Ik machtig Diner Jaarkaart BV om de jaarlijkse bijdrage af te schrijven.
Bankrekening:..................................................Handtekeningen............................................
Ter name van:........................................................................................................................
Stuur de bon op naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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Beat aan de Maas op herhaling
Ruim vijftig afleveringen lang verzorgde Ed van Helten de rubriek Beat aan de Maas in De OudRotterdammer. In zijn rubriek beschreef hij elke aflevering een van de talloze beatgroepen die
Rotterdam in de jaren zestig en zeventig rijk was. Door zijn veel te vroege overlijden kwam er
helaas een einde aan de rubriek, maar zijn herinnering leeft voort. Vorig jaar werd een voorzichtig begin gemaakt met het tot leven wekken van zijn rubriek. Tijdens de 55+ Expo in Ahoy kregen
diverse van die oude groepen de kans zich nog eens life te vertonen aan het publiek. Tot groot enthousiasme van hun oude fans en vele beatliefhebbers. Zaterdag 2 oktober gaat Beat aan de Maas
op herhaling, maar nu in een veel passender setting; op de bühne van zaal Flamingo in Hoogvliet.

Beat aan de Maas op de beurs in Ahoy bleek
bij nader inzien niet de beste plek om de
groepen in volle glorie te aanschouwen en
te beluisteren. Om geen overlast te veroorzaken dienden de volumeknoppen ver terug
gedraaid te worden, waarmee een groot deel
van de charme van de miniconcerten verloren ging. Desalniettemin was het enthousiasme onder muzikanten en hun publiek
groot. Daarom werd besloten dit jaar een
nieuw concert te organiseren, maar ditmaal
in een meer geschikte omgeving.
Zaal Flamingo in Hoogvliet was onmiddellijk bereid de deuren open te stellen voor
Beat aan de Maas. Een ideale locatie, met
een lange geschiedenis. De bands kunnen
zich hier volledig uitleven en het belooft
dan ook een fantastisch muziekfeest te
worden.
The Next
Organisator Ton Schmeitz heeft een geweldig programma in elkaar gesleuteld, waarbij
enkele roemruchte namen uit het Rotterdamse beatverleden het podium bestijgen.
De echte liefhebbers kunnen al vanaf zes
uur hun hart ophalen met The Next, die
werd opgericht in oktober 1965 door Karel
Klijnoot (sologitaar), Jan van Beusekom
(slaggitaar), Bep Bosboom (basgitaar), en
Cees Mallander (drums).
Het eerste optreden van The Next vond
plaats op 11 december 1965 op een fan-

- The Next -

avond van Freddy Scott and the Condors.
Zij speelden nummers van o.a. The Kinks,
The Rolling Stones, The Spencer Davis
Group en The Pretty Things. Door Beat aan
de Maas is The Next na 43 jaar weer bij
elkaar. En dat met groot enthousiasme. In
de huidige samenstelling spelen: Richard
van Dijk – sologitaar, zang; Fred van den
Bos – slaggitaar, keyboards; Karel Klijnoot
– basgitaar, zang; Cees Mallander – drums,
zang.

Oud-Beijerland. De bezetting bestond toen uit Ronald
de Vries (sologitaar), Harrie
Leeuwestein (basgitaar) en
Jaap Lips (slaggitaar). Enkele maanden later werd
de band uigebreid met Jan
Albag (drums) en Wim Bos als vaste
zanger.
Na elkaar ongeveer 40 jaar uit het oog
verloren te zijn geweest, werd na een
leuke reünie in 2005 besloten voor de lol
weer eens bij elkaar te komen. Het viel
niet mee na zo’n lange tijd de vingertjes
weer soepel te krijgen, maar door veel
met elkaar te repeteren, kunnen The
Lonely Boys 2 oktober ongetwijfeld voor
een spetterend optreden zorgen.

- Dangers -

werkvergunning kreeg (nog geen 18 jaar).
Ruim veertig jaar later troffen Kees en Ger
elkaar weer via internet. Het bleek dat Kees
nooit echt was gestopt met muziek maken.
Hij stelde Ger voor weer met hem in een
band te gaan spelen. Met een aantal Molukse vrienden werd de band The Rockin’
Rebels opgericht. Na een aantal optredens
besloten Kees en Ger weer The Dangers te
gaan formeren. De bassist uit de jaren ’60
Ton Geenen speelde niet meer en drummer
Jan D’hous was moeilijk te traceren.
The “New” Dangers bestaat nu uit: Kees
de Jong (sologitaar, zang), Ger Ochse
(slaggitaar, zang) en de “jonkies” Mick
v.d. Broeke (basgitaar, zang) en Gerard
Advokaat (drums).
The Scouts
Het vierde miniconcert staat gepland voor
21.00 uur en is voor de groep Scouts.

The Lonely Boys
Om 19.00 uur is het podium voor The Lonely Boys, ook al zo’n legendarische rockgroep die eind jaren-50 werd opgericht in

KORTINGSBON
Deze bon geeft lezers van
De Oud-Rotterdammer
recht op een korting van

€ 1,50
op de toegangsprijs van Beat aan de
Maas op zaterdag 2 oktober,
van 18.00 tot 24.00 uur

Gebouw Flamingo, Lengweg 150 in Hoogvliet

Foto 2009
Van links naar rechts:
Ron de Vries, Jaap Lips, Wim Bos,
hurkend Harrie Leeuwestein, Jan Albag.

The Dangers
Als derde groep is het de beurt aan The
Dangers, die om 20.00 uur aftrappen.
Kees de Jong en Ger Ochse speelden in de
beginjaren ’60 in The Dangers onder andere
Indorock en nummers van The Shadows.
Een toernee door Italië, Oostenrijk en
Duitsland ging niet door, doordat Ger geen

- The Scouts. Met van links naar rechts Louis de
Frel, Joop Leeﬂang en Jan Izelaar.
Zittend: Aad Schouten en John Borghout. -
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (68)

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 aan het eind van dit jaar. Bijgaande foto is er een van de 185 die door de samenstellers voor het boek geselecteerd zijn en
voor de herkenning vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.
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De band begon in 1963 en bestond uit
tieners van Zuid; Louis de Frel (basgitaar),
Joop Leeﬂang (sologitaar), Jan Izelaar
(slaggitaar), Aad Schouten (drums) en
John Borghout (zang). Ze speelden hits
van fenomenen uit die tijd, zoals Ricky
Nelson, Paul Anka en Chuck Berry. Later
gingen ze ook nog door het leven als The
Oxs en speelden covers van The Cream,
John Mayall, The Pretty Things en The
Who. Toen soulmuziek plotsklaps enorm
populair werd, heette de groep ineens Soul
Suprise. Totdat het in 1970 uit was met de
pret. Jarenlang liet Louis de Frel de gitaar
links liggen. Ongeveer vijf jaar geleden
pakte hij de draad weer op, door met een
viertal andere oud-muzikanten te gaan
musiceren.

- The Main Team -

The Main Team
Nog later op de avond komen de fans van
The Main Team om 22.00 uur aan hun
trekken. Hoewel deze band zelf nog niet zo
oud is, zijn de leden door de wol geverfde
muzikanten die in de zestiger jaren heel
actief waren in de regio Rotterdam en met
diverse bandjes optraden in de regio. Ze
verzorgden meerdere malen de muziek op
feestjes van verstokte sixties-liefhebbers
en ook bij diverse verenigingen waren ze
de muzikale gangmakers. Het is een echte
podiumband, studiowerk hebben ze niet
veel gedaan.

Schoolzwemmen

jnmondgeb
ied:

GITARIUM

- The Rocking Thunders -

The Rocking Thunders
Het slot van de avond is voor de fenomenale band The Rocking Thunders. Ook in
Ahoy vormde deze band een ware sensatie
met perfecte covers van talloze megahits.
De groep bestond oorspronkelijk uit gitarist Henk Kloppers, Ben
Hoppener (drums), Fred
Severin (basgitaar),
Leen McPhail (gitaar)
en Lanny Smouter (gitaar). Ze speelden voornamelijk instrumentale nummers van The
Shadows. Het eerste
openbare optreden van
The Rocking Thunders
was voor een volkstuinvereniging in de Tarwewijk. Toen het
beattijdperk zich aankondigde veranderde
The Rocking Thunders het repertoire om
een heuse beatgroep te worden en er kwam
versterking van zanger Bertus Springer. In
de Maasstad waren The Rocking Thunders
een begrip. In 1966 kreeg de band een
andere naam; Anno ’66. Anno 2007 zien
de oorspronkelijke ‘Thunders’ elkaar weer
regelmatig, na een reünie enkele jaren geleden. Zo is de band altijd present op Back
to the Sixties-avonden in wijkgebouw De
Larenkamp.

Zeven kids leunen op de zwembadrand alsof
ze demonstratief duidelijk willen maken dat
even uitrusten van hun inspanning in zwembad
Afrikaanderwijk nu toch wel nodig is. Leeftijdsgenoten dollen op de achtergrond nog wat
door. Dat onschuldige spartelen en spetteren
was onderdeel van een programma om hen vertrouwd te maken met water. De foto is gemaakt
op 5 april 1980 tijdens zwemles voor kinderen
van buitenlandse afkomst, waar overigens
Nederlandse leeftijdgenoten ook gebruik van
maakten. De reden voor het instellen van het
extra zwemonderricht was dat er in de Spoorweghaven een kind verdronken was. Pas toen
werd écht duidelijk dat onder uit het buitenland

afkomstige ouders geen besef bestond hoe
gevaarlijk water kan zijn voor iemand die niet
kan zwemmen. Bij autochtone ouders is het
zelf aanleren van zwemmen aan hun kinderen
doorgaans vaste traditie.
Deze foto is geselecteerd voor het fotoboek
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd – 1970
– 1980’ dat dit jaar verschijnt. De kinderen op
de foto zijn nu omstreeks veertig jaar. Van hen
is niets bekend en daar zijn de samenstellers
van het boek nieuwsgierig naar. Reageren kan
via e-mail: reinw@telfort.nl of 010-7863728
en daar is ook al een reservering mogelijk voor
deel 2 van ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’.

Lens van Hartog fotovraag
‘Die jongen rechts ben ik’
Op de fotovraag van ‘Door de lens van Hartog’
van twee weken geleden waren al snel tien
reacties binnen, onder wie van Wil Lok-van
Amersfoort. Zij dacht in de jongen links haar
zoon te zien, die in die periode een schoolwerktuin had aan de Gordelweg. Bij nadere studie
bleek dat niet zo.
Bij anderen riep de foto herinneringen op,
zoals bij Ron Bodde uit Spijkenisse. ‘Ik ben
een ‘gediplomeerd’ schoolwerktuineigenaar
geweest aan de Carnissesingel in Charlois. Dit
was omstreeks dezelfde periode als wanneer de
foto genomen is. Toen mijn eigen kinderen rond
die leeftijd waren, heb ik het er over gehad met
mijn vrouw om in de tuin ook een soort schooltuintje in onze tuin te maken. Mijn bedoeling
was mijn kids te laten zien dat groentes niet in
een potje groeien. Helaas zag vrouwlief daar
niets in, want: ‘Je kan toch alles bij de groenteboer kopen!’ Nou, dan ben je klaar, toch?
Erwin Rinkel gaf een kreet van herkenning.
‘Die jongen rechts ben ik, toen 13 jaar en leerling van de Marathonschool in Lombardijen. Ik
herinner mij een schooltuintje te hebben gehad,
maar niet meer precies waar. Waarschijnlijk
was het naast kinderboerderij De Kooi aan de

Maeterlinckweg, waar vroeger schooltuintjes
waren en waarschijnlijk nu nog.’
Op de speeltuinfoto van de Jagthuisstraat van
vier weken terug zijn nog tientallen reacties
gekomen, onder meer uit Canada en Texel.
Wellicht worden deze verwerkt in een verhaal,
dus reacties en foto’s blijven welkom.
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Angst voor
de computer?
ANBO Rotterdam helpt u op weg.
Per medio 15 september a.s. starten wij met een
beginnerscursus

speciaal voor Senioren

max. 6 deelnemers per dagdeel van 2 uur wekelijks.
Lokatie Romeinshof Rotterdam-Ommoord

Maximale aandacht voor de individuele deelnemer.
Schriftelijke aanmelding/ informatie naar
ANBO Rotterdam, Vredehofweg 36-b, 3062 EP Rotterdam.

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

Your Change
dé oplossing
voor het
inrichten
van uw
zorgwoning.

• Inrichting van de zorgwoning
van uw ouders
• Vloerbedekking, vitrages, gordijnen,
behang, witten (plafonds)
• Materialen voldoen aan brandveiligheids- en schoonmaakeisen
• Professioneel en scherpe prijs
• U geen stress, ‘t is onze zorg
• U de rust wij doen de rest
Your Change zorgt voor een begeleiding van het begin tot oplevering
waardoor u uw handen vrij krijgt

Tel: 010 - 453 02 13 (antw.app naam en tel.no. duidelijk inspreken)

voor ander zaken. Kijk eens op onze
site www.yourchange.nl of bel ons
overdag op 010-243 36 12, ’s avonds
en in het weekend 06 -51 845 474.
Wij komen graag bij u langs met onze
presentatiekoffer.

Recepties - Groepsfoto’s - Jubileumfoto’s
Bijeenkomsten - Bedrijfsfotograe
Huwelijksfotograe - Reportage

Voor meer informatie : www.suvaalfotograe.nl
mail uw vragen naar : info@suvaalfotograe.nl
of bel ons : 0621955247

NAJAARS–, KERST– en NIEUWJAARSCRUISES
MET M.P.S. BRILLANT

Schiekade 830
Postbus 299, 3000 AG Rotterdam
Telefoon: 010-243 36 12
Fax: 0181-66 08 08
e-mail: info@yourchange.nl

www.yourchange.nl
AdvYourChange_240610.indd 1

24/08/10 12:22

Voor het najaar, kerst en nieuwjaar hebben wij nog een aantrekkelijke,
sfeervolle en voortreffelijk verzorgde cruises met ons eigen riviercruiseschip
M.P.S. Brillant
De M.P.S. Brillant is één van de intiemste en
het door passagiers gekozen gezelligste
cruiseschip voor riviercruises in Nederland.
De verzorging is ‘vorstelijk’, de ambiance
‘waardig en gezellig’.

Bar en S
Diverse verrassend geprijsde cruises:
alon M.P
.S. Brilla
18 sept. 8 dg. Zeelandcruise € 538,00
nt
25 sept. 8 dg. Rijncruise naar Rüdesheim € 538,00
02 okt. 8 dg. Noord-Nederland naar Texel € 538,00
09 okt. 8 dg. Rijncruise naar Rüdesheim € 498,00
30 okt. 8 dg. Rijn– en Moezelcruise naar Cochem € 399,00
17 dec. 4 dg. Over de IJssel naar Dickens Festijn in Deventer € 225,00
20 dec. 8 dg. Kerstcruise over de Rijn naar Mainz € 598,00
28 dec. 7 dg. Nieuwjaarscruise over de Rijn naar Mainz € 525,00

Moderne twee-, drie- en vierkamer appartementen te huur vanaf 625,- per maand.
Service naar wens en zorg op maat mogelijk.

LEVEN ALS
IN EEN LANG
WEEKEND

Prijzen per persoon en vanaf
’t nieuwe VRIJE
appartementen zierikzee

INFORMATIE & RESERVERINGEN
 055 - 5059500 • www.BTRreizen.nl • SBS 6 Traveltekst 531

De binnenstad van Zierikzee
begint bij onze achterdeur,
de Zeeuwse natuur bij de voordeur!
Meer informatie? Bel 0111 418 080 en vraag
naar Carlijn Bovée of kijk op www.zeeuwland.nl.
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The Matco’s

Met hond en accordeon de oorlogsjaren door

door Roland Vonk

Het waren enerverende jaren, de jaren waarin de muzikale variétéact The Matco’s feestavonden en kunstochtenden opluisterde. Het gezelschap bestond, in wisselende samenstelling, en met onderbrekingen, zo tussen 1939 en 1951. Cor Segers (1922), lid van het eerste uur,
kijkt met plezier terug op de begintijd, al noemt hij zich ‘de laatste der harmonikanen’.
Veel accordeonisten van zijn generatie
zijn er niet meer. Zo ook Thijs de Wijs
(1922-2004) – artiestennaam: Ted
Valerio – die samen met hem aan de
wieg stond van The Matco’s.
Hondendressuur
Thijs en Cor groeiden allebei op in de
Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid
en ze hebben beiden gespeeld bij accordeonvereniging Linker Maasoever.
Voor hun naam als accordeonduo
zochten ze, zoals zo vaak in die tijd,

- The Matco’s in 1939 vlnr Thijs de Wijs,
Teddy, Koos de WInter, Cor Segers -

hun toevlucht tot de beginletters van
hun voornamen, Thijs (Matthijs) en
Cor. The Matco’s.
In 1939 voegde komiek Koos de
Winter (1912) zich bij hen. Gedrieën
brachten ze een accordeonact met
tapdans, zang en hondendressuur.
Koos had een hond, Teddy, die op
commando van alles deed, zoals lopen
op z’n voorpoten (!).

Cor vertrok in mei 1943. Hij nam zijn
accordeon mee, hij dacht helemaal
niet over zichzelf als ‘arbeider’, en
wonderlijk genoeg is het hem nog
gelukt ook in Duitsland door te gaan
met muziek maken. Dat deed hij met
een deels Rotterdams orkestje, de
Cinderella’s, een gezelschap dat na de
oorlog, eenmaal terug in Nederland,
nog een paar jaar heeft doorgespeeld.

De Cinderella’s
In de oorlog doopten The Matco’s
zichzelf om tot De Matco’s - Engels
mocht niet meer van de bezetter – en
de act werd teruggebracht tot een duo.
Zonder Cor Segers. Cor: “Het is een
beetje vervelend afgelopen, hoewel ik
er begrip voor heb. Op zekere morgen
kreeg ik een kaartje: Cor, wij gaan
voor de Winterhulp spelen, dat doe
jij toch niet. Daar hadden ze gelijk in,
maar eigenlijk wilden ze me lozen.
Thijs was een knappe jongen, en ik
was geen bühne-ﬁguur.” Cor zou niet
‘mooi’ genoeg zijn geweest. Of althans niet genoeg ﬂair hebben gehad.
Dat raakte hem wel, maar de act zou
sowieso uit elkaar vallen. Door de
Arbeitseinsatz. De jongens moesten
naar Duitsland om te werken.

Circus Saltarino
Thijs en Koos zijn aanvankelijk
ontkomen aan tewerkstelling in
Duitsland door zich te verschuilen
in een circus, het Circus Saltarino.
De directeur van dat circus was een
‘goede’ Duitser die hen uit handen
van de nazi’s hield.
The Matco’s kwamen ook buiten de
relatief veilige omgeving van het

- De Matco’s tijdens de oorlog vlnr Thijs de
Wijs, Teddy, Koos de Winter -

circus. Zo hebben ze in
de oorlog nog als duo in
Carré gestaan in een revue
met Kees Manders. En ze
- The Matco’s na de oorlog, vlnr Koos, Corry en Tom kwamen in Rotterdam.
Bij de razzia van 1944 in
Tom: “Moest ik nog tapdansen ook
Rotterdam ging het mis.
met m’n luie lichaam.” Na het vertrek
Thijs en Koos werden in de kraag
van Tom, in 1951, heeft zich nog een
gevat en op transport gezet naar
meisje bij Koos en Corry gevoegd,
Duitsland. De acrobatisch onderlegde
maar het liep af. De Matco’s werden
Koos durfde het aan om bij Hoogeopgeheven.
veen uit de rijdende trein te springen,
wat goed aﬂiep. Thijs bleef met diens
The Old Stars
pleegbroer aan boord en belandde in
Thijs de Wijs en Cor Segers zochten
Duitsland.
uiteindelijk hun broodwinning buiten
de muziek. Cor begon in 1955 op kanCo en Teddy
toor, Thijs nam in 1964 het aanbod
Na de oorlog trad Thijs vooral solo
aan bedrijfsleider te worden bij de
op, onder de naam Ted Valerio. Cor
Tuschinski theaters in Rotterdam.
Segers speelde in diverse orkesten,
Wrokkig over het feit dat hij destijds
onder meer het orkest van drummer
bij De Matco’s op een zijspoor
Dick Rijnooy. Koos hernam de act
was gerangeerd is Cor Segers niet
samen met zijn hond: Co en Teddy.
geweest. De vriendschap met Thijs
Later, na de dood van de hond, stond
is na alle Duitse avonturen gewoon
hij op de planken met dochter Corry.
voortgezet. En vanaf 1988 traden ze
Rond 1949 voegde accordeonist
weer geregeld samen op in het accorTom van Vliet (1929) zich bij vader
deongezelschap The Old Stars. Een
en dochter De Winter en noemden
gezelschap van overwegend oudere
zij zich weer De Matco’s. Dat heeft
accordeonisten. Harmonikanen.
zo’n twee jaar geduurd. Ze hebben
vooral veel in Duitsland gewerkt.

Waar zijn De Winters van weleer gebleven?
Als u bovenstaand verhaal een beetje aandachtig leest, moet het u opvallen dat er gegevens ontbreken over de Rotterdamse komiek Koos de
Winter. Gegevens die ik nog niet heb. Ik weet alleen dat Koos ooit is geëmigreerd naar Canada, is teruggekomen, zich heeft gevestigd in Breda, inmiddels niet meer onder ons is en dat zijn dochter Corry, die na de oorlog ook meedeed met de Matco’s, nog in Breda woont. Maar waar? Het spoor
loopt dood. Wie weet meer?
The Three Johnsons
Het net rond The Three Johnsons
begint zich te sluiten. Het oproepje in
de vorige aﬂevering van Bal Na heeft
alle gezochte namen plus wat verhalen
opgeleverd. The Three Johnsons
was in de jaren vijftig een Rotterdams accordeontrio, amateurs, maar
helemaal gemodelleerd naar The Three
Jacksons.
Wie waren de leden van het eerste uur,
zo rond 1953? Daar ging het om.
Vorige keer had ik nog maar één naam,
die van de man rechts op bijgaande
foto, Wil de Graaff. Dankzij mevrouw
Gerards uit Schiedam weet ik nu dat
de man links Jan Wijnen heet. Verdere
informatie ontbreekt. Behalve dan dat
Jan getrouwd was met ene Sylvia, en
dat hij vermoedelijk geboren werd in
de jaren twintig.
Wim Gerards
Die mevrouw Gerards is de weduwe
van muzikant Wim Gerards. Wim heeft
met Wil de Graaff en Jan Wijnen in
een iets latere versie van The Three
Johnsons gespeeld. Hij zat erbij van
ongeveer 1955 tot 1962, toen de groep
al was omgedoopt tot The 3 Crosio’s.

Op de tweede foto in de vorige Bal
Na staat Wim in het midden. In het
onderschrift wordt hij abusievelijk
aangeduid als Wim de G(r)ouw. Een
andere lezer had me ook al op die vergissing gewezen. Blijft over: de man in
het midden van bijgaande foto.
Piet de Vries
Een familielid herkende de man in
het midden als: Piet de Vries (1933),
jaren geleden verhuisd naar Fijnaart.
Ik heb hem aan de telefoon gesproken.
Piet kwam van de Schiedamseweg.
Hij woonde boven het Prinses Theater.
De andere jongens kwamen ook uit
de buurt, en ze repeteerden bij Wil de
Graaff, in de Spanjaardstraat. Wil had
daar een damesmodewinkel, zoals diverse lezers me al hadden laten weten.
Volgens Piet was Wil zo’n beetje de
gangmaker van het gezelschap. Het
verhaal dat Wil niet echt accordeon
speelde, klopt niet. Piet: “Hij was misschien geen heel goede accordeonist,
maar hij speelde wel.”
The Three Johnsons hebben in de eerste samenstelling volgens Piet niet heel
veel opgetreden. Piet heeft er ook maar
kort bij gezeten. Een jaar of twee. Hij

heeft wel veel in z’n eentje op bruiloften en partijen gespeeld. En samen met
Henk Udink uit Gouda, als De Maro’s,
later ook met een drummer erbij. Veel
in de Krimpenerwaard en Gouda.
Piet: “Vaak twee keer in de week. Dan
was het na m’n gewone werk: onder de
douche, spullen inpakken en spelen. Ik
heb het meer dan dertig jaar gedaan.”
In 1992 is Piet de Vries gestopt met het
accordeon.
Wil de Graaff
Over Wil de Graaff van The Three
Johnsons zoek ik meer informatie.
Hijzou geboren zijn rond 1923. Een
lezeres herinnert zich dat ze Wil zo’n
elf jaar geleden sprak en hij toen
ernstig ziek was. Dus of hij nog leeft?
Met zijn eerste vrouw Reina heeft
Wil een dochter genaamd Sylvia, en
uit een latere relatie is er Bianca. Die
zou mogelijk in Maassluis wonen. Wil
zelf zou ooit verhuisd zijn van Rotterdam naar Ridderkerk, en van daar
naar een boerderij. Vlaardingen wordt
ook genoemd als latere woonplaats.
Allemaal losse eindjes. Wie knoopt ze
aan elkaar?

- The Three Johnsons van het 1e uur, zo rond 1953 vlnr Jan Wijnen, Piet de Vries, Wil de Graaff -

Studio Henri van Veen
De oproep voor informatie over de
Rotterdamse geluidsstudio Henri van
Veen, in de vorige Bal Na, heeft aardig
wat reacties opgeleverd. Henri is niet
meer in leven, maar dankzij een oplettende lezer heb ik Mabel van Veen
getraceerd, dochter van Henri. Ik hoop
ergens dit najaar een langer verhaal te
wijden aan de studio.

Amusement op site
Het heeft even geduurd, maar sinds
kort is er een fraaie site op internet met
uitgebreidere versies van de verhalen
zoals die op deze pagina staan. En
met meer foto’s erbij. Kijk op: www.
rotterdamsamusement.nl
Het is allemaal nog in ontwikkeling,
maar het begin is er.
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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Kom ook naar de Superreünie
op 23 oktober in het
Van Nellegebouw
(zie voorpagina)
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Wedderbergenweg 2a te Wedde
Rust- en ruimte liefhebbers opgelet!! Een gevoel van
rust en ruimte aangeboden!! Namens onze opdrachtgevers mogen wij u deze goed onderhouden vrijstaande
woning met garage en werkplaats aanbieden. Het geheel is centraal gelegen in de provincie Groningen, de
Duitse grens is eveneens nabij. Luxe, rust en comfort en
uw boodschappen op 5 minuten, het bestaat echt!
De woning is voorzien van isolerende beglazing en wordt verwarmd middels CV. De royale en vooral
lichte woonkamer beschikt over een deur naar het terras en biedt u toegang tot de keuken. De woning
beschikt over 3 slaapkamers waarvan zich één op de begane grond bevindt.
De woning ligt te midden van een prachtig aangelegde tuin, bovendien heeft u vanuit de woonkamer
een schitterend weids uitzicht over de uitgestrekte landerijen en natuur.
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Genie

Vraagprijs: € 349.000,00 k.k. (Aanvaarding in overleg)
Lougpadje 15, 9628 AD Siddeburen

Bel voor een brochure 013 - 514 1639
www.denbeerschenbak.nl

Tel. 0598-432920

www.reilink-vastgoed.nl

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

“NATUURLIJK BEN IK DONOR.”
ALS MIJ IETS OVERKOMT WIL IK TOCH OOK
GRAAG EEN ORGAAN VAN EEN ANDER.

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

WEST
LAND
ORTHOPEDIE
SHOP

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET

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

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

OUD ROTTERDAMMERTJES

Ambachtelijk snoep voor iedereen ! !
Proef de echte ouderwetse smaak
,zoals snoep hoort te zijn.
Suikervrij snoep en zachte snoep in diverse
smaken. Drop gemaakt met Arabische gom

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

(voor een betere darm werking)

verkrijgbaar bij;
Totaal Gemak RAIKA;
Winkelcentrum Binnenhof 50
Rotterdam-Ommoord
en

www.snoepvooriedereen.nl

Rob Monsma

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

TE KOOP GEVRAAGD

WEER LOPEN ZONDER
SLEEPVOET!
KOM NAAR DE L300
INFODAG OP 16 SEPT.
Het corrigeren van de sleepvoet en het
daardoor weer goed kunnen lopen is het meest
positieve effect van de NESS L300.
De NESS L300 maakt een eind aan uw sleepvoet
door de spieren in het aangedane been te activeren.
Het lopen wordt natuurlijker en meer ontspannen.
Bij elke stap wordt de voet geheven en
tegelijkertijd worden de spieren getraind.
Bent u benieuwd of de L300 iets voor u is?
Kom dan 16 september naar Rotterdam voor een
gratis proefpassing en uitleg. U kunt zich
inschrijven via tel. 010 2131 000.
Willem Ruyslaan 20a T. 010 2131 000
3063 ES Rotterdam www.woshop.nl

Verzamelingen
Nederlandse- en
Buitenlandse Postzegels.
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

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

PARTY & VERHUUR
Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

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

www.fotovanrotterdam.nl

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

Dinsdag 7 september 2010

Pagina 21

- Kopjeduikelen hoorde
er op RekreAfri bij. Op
de achtergrond de Riebeekstraat met op de hoek
(vandaar de vele kinderwagens) een consultatiebureau
voor zuigelingen. Foto’s Rein
Wolters - Politiebureau Charloisse Kerksingel met
brigadier Middel achter het bureau. Foto
Stichting Historisch Charlois -

Expositie gemeentediensten in Oudheidkamer Charlois

De nieuwe fototentoonstelling in
de Oudheidkamer van de Stichting
Historisch Charlois toont een prachtige
selectie van historische foto’s van de diverse gemeentediensten. Dus een brede
tentoonstelling over dienstverlening en
dienstbaarheid over het politiebureau
aan de Kaatsbaan met brigadier Middel,
de brandweer met haar karakteristieke
spuithuisjes, politie en brandweer in
actie en de diverse veerdiensten met het
bekende Wagenveer en het ‘strijkijzer’
(heen en weer veerdienst). Uiteraard is
er ook aandacht voor de ROTEB met
vuilverbranding, de RET met trams en
bussen, het Maastunnelpersoneel, maar
ook gezinsverzorgsters, de EHBO, het
Leger des Heils en publieksvoorzieningen in de deelgemeente Charlois.
De tentoonstelling is zaterdag 4
september geopend door deelgemeentebestuurder Theo Coskun en duurt
drie maanden. De Oudheidkamer is
gevestigd aan de Grondherendijk 84
in Oud-Charlois en is bereikbaar met
buslijn 73. De openingstijden zijn zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur,
behoudens feestdagen.
Voor info: 010-4806618 of e-mail
info@historisch-charlois.nl

Benefietconcert
‘Deo Cantemus’

Zaterdag 25 september organiseren
de kerk ‘De Lichtkring’, de Stichting Vrienden van ‘IJsselThuis’ en
‘Deo Cantemus’ een beneﬁetconcert
met Christelijk Gemengd Koor ‘Deo
Cantemus’ uit Rotterdam, bekend van
radio en tv. Dit koor is deze avond met
+ 200 leden aanwezig. Ook de bekende
bariton Lucas Kramer en organist
André de Jager verlenen medewerking.
De opbrengst van dit concert is voor
de Stichting Vrienden van ‘IJsselThuis’
voor de exploitatie van de in 2006
geopende hospice. Het concert begint
om 20.00 uur. Toegang € 10.-, kinderen
t/m 12 jaar zijn gratis. Kaartverkoop op
onderstaande adressen:
Chr. boekhandel l’Ecrit, Kerklaan 80,
Nieuwerkerk a/d IJssel
Adam Menswear, Reigerhof 106,
Nieuwerkerk a/d IJssel
Reisburo De Zwaluw, Dorpsstraat 149,
Zevenhuizen
Fam. Meijerink, H.D. Meijerink,
Westeinde 31, Moordrecht
Inlichtingen of telefonisch bestellen 0643556721 of via www.deocantemus.nl
Kaartverkoop aan de kerk zolang de
voorraad strekt.

Op kinderkamp
clubhuis Sarto sprong vonk over
tussen leidster Joke en pater Koos
Elke editie van De Oud-Rotterdammer gaat van hand tot hand en de uitgave van 10
augustus vormt daar geen uitzondering op. Via familie uit Spijkenisse kwam er in
Breda een exemplaar op tafel bij de 66-jarige Joke Janssen - Van der Ster. Met een
kreet van verbazing trof ze in RW’s mijmerZUIDhoekje een foto aan van haar in 2004
overleden man, die bekend stond als pater Jansen. Destijds was de geestelijke directeur van clubhuis Sarto aan het Afrikaanderplein en bedenker én organisator van het
jaarlijkse huttendorp op het plein onder de naam RekreAfri. “Ik heb genoten van de
beschrijving van mijn man”, vertelde Joke enkele dagen later via de telefoon. “Héél
complimenteus en precies zoals hij was in die tijd.”
In het prettige gesprek vertelde
ze dat de roepnaam van haar man
Koos was. Dat wist ik absoluut
niet. In de door mij beschreven
periode sprak iedereen hem aan met
‘pater Jansen’. Met één ‘s’, terwijl
het er twee moeten zijn.
Joke van der Ster, afkomstig van
Hoogvliet, werkte destijds als
leidster op de crèche van Sarto
en leerde zodoende de geestelijke
kennen. “We hadden toen niets,
gewoon een zakelijke verhouding”,
vertelt ze. “Ik werkte trouwens als
vrijwilligster ook mee aan RekreAfri en het jaar daarop ging ik als
leidster mee naar het clubhuiskamp
van Sarto. Daar zijn onze vlammetjes gaan branden”, lacht ze.
Koos Janssen wilde niet langer
celibatair door het leven en brak
met zijn kerkgelofte. “Kort daarna
zijn we in 1969 getrouwd en we
kregen drie kinderen in één jaar,
waaronder een tweeling. Inderdaad,
het ging ineens snel.” Er volgde
een verhuizing naar Breda, waar
Koos Janssen tot zijn pensionering
directeur was van het gemeentelijke
opbouw- en jeugdwerk. Ondertus-

- Oma Leeuwenburg-Hordijk kreeg in 1967 de carnavalsprins van de Keilebijters op visite
in haar woning aan de Beijerlandselaan bij het bereiken van haar honderdste verjaardag -

sen waren Joke en hij grootouders
geworden van zes kleinkinderen.
Voor zijn vele en goede werk kreeg
Koos Janssen in 1994 uit handen
van VVD-coryfee Ed Nijpels, die
toen burgemeester van Breda was,
de versierselen die horen bij het
ridderschap in de Orde van Oranje
Nassau. “Dat vonden hij en ik een
hele eer”, benadrukt Joke dankbaar.
Feestavond
Ik was diep onder de indruk van
het gesprek, sloeg onder een borrel
aan het mijmeren en daalde af naar

- De katholieke St.-Franciscuskerk en pastorie op de hoek van Paul Krugerstraat en
Afrikaanderplein zijn gesloopt, evenals huize Assisi (witte gevel) en
rechts daarvan clubhuis Sarto -

1955. In dat jaar ging ik de eerste
keer over de drempel van verenigingsgebouw Sarto, ingeklemd
tussen het klooster van de St.Mariaschool en huize Assisi (een
jongerensoos) ter linker zijde. Dat
bezoek kwam door de vader van
mijn schoolvriendje Arie Leeuwenburg, die woonde op de tweede
etage boven café Putselaan op de
hoek van de Johannes Brandtstraat.
Vanuit hun huiskamer keek ik recht
in de poort van de Pantserstraat aan
de andere kant van de Putselaan,
waar ik woonde. Arie’s vader was
lid van een vereniging, die in Sarto
een feestavond hield. Arie mocht
mee en ik met hem en zo beleefde
ik mijn eerste avonduitstapje als
kind. In de pauze kreeg ik een ﬂesje
sinaasappellimonade aangereikt.
Dat had ik nog nimmer gedronken
en onwetend zoog ik ferm aan het
rietje. Te ferm, want de koolzuurhoudende drank schoot binnendoor
naar mijn neus en kwam daar
spontaan weer naar buiten. Ik
schaamde me diep, maar de anderen
moesten erom lachen. Nadat ik was
bijgekomen zoog ik de inhoud van
het ﬂesje langzaam op en genoot
van het drankje. Zááálig was het

Oudste van Rotterdam
Arie’s vader werkte als stoker in
de Goudsche Kleederbleekerij
van W. Hordijk aan de Strijensestraat 55 en zijn oma, Johanna
Leeuwenburg-Hordijk, woonde aan
de Beijerlandselaan. Een enkele
keer ging ik er met Arie op bezoek.
De bijzonder ﬁtte en bovenal
aardige vrouw was toen al 88 jaar
en uiteraard wist ik niet dat ze nog
twintig jaar zou leven en de tot dan
oudste inwoonster van Nederland
zou worden. Later ben ik haar naam
nog verschillende keren tegengekomen als ik voor de krant bezig was
met (alweer) een artikel over de
almaar ouder wordende bevolking
van Nederland. Aan het einde van
dit jaar verschijnt het fotoboek
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd – 1970-1980’. In dit tweede
deel van een trilogie staat een foto
van oma Leeuwenburg waar ze als
105-jarige in 1972 bij een bezoek
aan het stadhuis in de Burgerzaal
van burgemeester Wim Thomassen de eerste Bejaardenpas van
Nederland in ontvangst nam. Als
journalist voor Het Vrije Volk was
ik daar toen bij. Ik herinner me niet
of kleinzoon Arie bij die ontvangst
aanwezig was. Naar ik meen heb ik
na onze basisschooljaren nimmer
meer iets van hem vernomen, maar
misschien komt daar na het van de
pers komen van deze regels verandering in. Ik las trouwens in deze
krant dat ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van De Oud-Rotterdammer op zaterdag 23 oktober
in het complex van Van Nelle in
de Spaanse Polder een feestelijke
superreünie voor alle mensen met
groen-wit-groene bloedlichaampjes
in hun lijf gehouden gaat worden.
Wellicht is het een idee om er
ook herinneringen aan Sarto op te
halen? Dat geldt trouwens ook voor
jongens die in 1958-1960 leerling
waren van de technische school
Nicolaas Witsen aan de Oranjeboomstraat. In deze column is daar
verschillende keren over geschreven en een volgende keer kom ik
met reacties.
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‘Wie oorlog heeft geproefd,
weet hoe vrede smaakt’

Per direct te huur:
2-kamerappartementen

(CAREL VAN MANDER)

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken
stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

Woonstad Rotterdam heeft aan de
Kelloggplaats in Ommoord diverse
compacte 55+-appartementen te huur.
Bent u 55+ en op zoek naar een
compacte woning:
• in een rustige, groene omgeving
• met een mooi uitzicht en een ruim balkon
• met een nieuwe keuken en badkamer
• gericht op comfortabel wonen
• met een huur van circa € 490,(incl. service- en stookkosten)
• waarop huurtoeslag van toepassing is
• waar u per direct in kunt trekken?
Kom dan eens kijken in onze modelwoning!

Kom naar het

Open Hemubeir s2010

pt
zaterdag 11 se
.00 uur
van 13.00 - 15
350-950
Kelloggplaats

Meer informatie:
010-440 8800
Service

Uitvaartverzorging

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

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

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

http://www.uwzrotterdam.nl

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel

http://www.memorandum.nu

WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

Tandprothetische
Praktijk

''Hagen''
Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

Werk

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

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.
Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603
”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Dienst

ISO - HKZ gecertificeerd

COMPUTE

R STUK!!

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

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

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

De Oud Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Dinsdag 7 september 2010

pagina 23

Dromen zijn bedrog
Maar dromen kunnen ook heel mooi zijn. Zoals deze week, toen ik in mijn slaap een
dag uit mijn jeugd herbeleefde. Ik zag de jongens en het enkele meisje, waarmee ik in
de Watergeusstraat ter hoogte van kapper Van der Linde plezier had.
De spellen die we deden, zullen best door de hele stad gespeeld zijn, maar in mijn
straat en buurt waren ze toch bijzonder.
We wisselden het knikkeren in een
potje (een verzakte steen in het trottoir (sorry, dit moet stoep zijn) tegen
een huis aan) af met het knikkeren
langs de blauwe stoep. Urenlang
liepen we met gebogen rug van de
Schiedamseweg naar de 1e Schansstraat en terug. Een geparkeerde auto
in dit stukje straat was zo bijzonder
als ijsvrij krijgen op 21 juni.
We trokken van de ene blauwe stoep
lijnen naar de tegenoverliggende
blauwe stoep. Deze lijnen ontstonden
door de aarde tussen de straatstenen
weg te halen met de steel van een, uit
moeders keukenla meegejatte, lepel
of vork. Er ontstonden dan een soort
paadjes over een afstand van zo’n
15-25 meter. Het spel dat we daarna
speelden, was simpel en eenvoudig:
tikkertje. Men stelde zich op in één
van de paadjes en de ‘tikker’ probeerde je aan te raken. Men rende dan
via de paadjes van stoep naar stoep;
pas op de stoep mocht je een ander
paadje kiezen. Wanneer je (expres
of per ongeluk) over een lijn van
weggekrabde aarde ging, was je af.
Uiteindelijk bleef er twee deelnemers
over: de ‘tikker’ en de gejaagde. De
anderen stonden op de stoepen het
geheel toe te juichen, alsof men bij
een beslissingswedstrijd Sparta – Feyenoord stond. Hoogst zelden kwam
er een auto door de straat. Er klonk
dan een geroep van ‘auto….auto….
auto’ uit de groep op. De nog actieven
verlieten de plek, waar men op dat
moment was, wachtten tot de auto,
veelal een vrachtwagen, gepasseerd
was, liepen terug naar de verlaten
plaats en ná een 1,2,3 van de groep
vervolgde het spel zich, alsof er niets
gebeurd was.
Hoepelen
Hoepelen was ook een graag gezien
evenement bij ons. Slechts één jongen
had een echte hoepel, de anderen

deden het met een oud fietswiel, waar
alle spaken waren uitgehaald. Met een
takje werd tegen dit wiel aangeslagen,
wat resulteerde in aardige snelheden.
Dat bracht ons automatisch op het
idee wedstrijden te gaan organiseren.
Het parcours was snel uitgezet: start
en finish voor de deur van de familie
Pliek(?), Watergeusstraat, Schiedamseweg, Spanjaardstraat, 1e Schansstraat, Watergeusstraat. Deelnemer
A diende richting Schiedamseweg
te gaan, deelnemer B moest naar de
1e Schansstraat. Zeer tot ‘genoegen’
van de winkeliers en het winkelend
publiek, zag men elke vijf minuten
een zwaar wiel op snelheid passeren.
Op een dag was het voor visboer Fillekes op de hoek Spanjaardstraat/1e
Schansstraat afgelopen. Hij pikte tijdens een wedstrijd zowel de ‘hoepel’
van deelnemer B, als die van deelnemer A in. Die dag was de pret uit.
Straatvoetbal
Natuurlijk werd er ook gevoetbald.
Denk nu niet aan een echte voetbal; direct ná de oorlog was de bal
een prop papier, met daar omheen
elastiek, elastiek, nog meer elastiek
en tot slot elastiek. Als zo’n balletje
stuiterde, leek het terugstuiten iedere
keer harder te gaan. Later kregen de
‘rijke’ jongens onder ons de beschikking over een tennisbal; daarmee kon
je echt voetballen!
Op de middenstraat werd op de eerder
aangeven manier een soort speelveld
‘getekend’; op een hoopje gelegde
truien, vesten of jasjes waren de doelpalen, alle spelers waren scheidsrechter en ‘drie corners is een pinantie’.
Mij werd altijd de keepersfunctie
opgedrongen. Voor mij onbegrijpelijk,
want ik kon nog geen bal zo groot als
een meloen tegenhouden, laat staan
een tennisbal.
Bij ons voetbalspel hadden we met
een aantal ‘vijanden’ te maken: de
boze buurman, die dat gekrijs en

gejoel voor zijn deur maar niets vond.
Hij probeerde altijd ‘de bal’ te pakken
te krijgen, om deze dan ’s avonds bij
de ouders van de baleigenaar weer in
te leveren. Dan hadden we de angstige buurvrouw, die alleen maar kon
roepen ‘mijn ramen…mijn ramen’.
Daar trokken we ons weinig van aan
(‘die jeugd ook van tegenwoordig’),
maar de angstige buurvrouw had nog
een wapen in petto: een emmer water.
Die gooide ze met een grote boog
leeg over ons ‘veld’ en daarmee verdwenen de lijnen van aarde. Meestal
hadden we de afmetingen al in ons
hoofd staan, dus zo’n handeling
verstoorde het spel niet echt.
Neen, het grootste gevaar kwam van
Oom Agent: de juut. Op de straathoeken waren altijd ‘waarnemers’
geposteerd, die bij het signaleren van
een politieagent direct de straat in
schreeuwden ‘Juut….juut….bal in je
zak’. Degene die het dichtst bij de bal
was, propte deze in zijn zak of onder
zijn blouse. Een wandelende agent
had dan het nakijken, maar de juut
op de fiets was vaak sneller dan de
waarschuwingskreten. Vele berispende woorden vielen ons ten deel,
maar daar viel mee te leven. Erger
werd het, als we werden ‘uitgenodigd’
strafwerk te komen schrijven op de
eerstvolgende zaterdagmiddag. We
waren dan welkom in de politiepost
Marconiplein of Rochussenstraat.
Dramatisch was het als de bal in
beslag werd genomen; niets is in je
jeugd erger, dan een wegfietsende
agent die tussen zijn zadelveren
een tennisbal heeft zitten. En we
waren het er allemaal over eens: die
meegenomen bal zou ’s avonds wel
aan de zoon of buurjongen van de
agent worden gegeven. Na enkele
meegenomen ballen en vele uren
strafwerk schrijven, werd besloten
onze voetbalkunsten verder voort te
zetten op het Bospolderplein. Dáár
werden onze ‘metsies’ gedoogd door

door Aad van der Struijs

90% van de surveillerende agenten.
De walvis en nog wat
Het verhaal van walvis Jonas in het
vorige Spionnetje heeft de nodige
reacties opgeleverd. In het verhaal citeerde ik uit het Rotterdam Jaarboekje
1952 en daarin stond, dat het binnenvaartschip Viking in de Coolhaven bij
de Lage Erfbrug afgemeerd had gelegen. Ik woonde destijds een honderd
meter van de Lage Erfbrug en kon
mij er niets van herinneren. Wel wist
ik van een tentoonstellingsschip aan
de Spangensekade bij de Mathenesserbrug. Ik durfde mijn twijfel niet te
publiceren, want de schrijver in 1952
zou toch wel (beter) geweten hebben?
Neen dus!
De heer Hans Stillebroer uit Capelle
a/d IJssel schreef: “Ik ben geboren
in 1945 in de G.J. Mulderstraat en
kan mij zeer duidelijk herinneren,
dat ik op de leeftijd van 7/8 jaar met
mijn oma en moeder naar een dooie
stinkende walvis ben gaan kijken, die
in een binnenschip lag, met in plaats
van de luiken een zeil gespannen over
het ruim. Het binnenschip lag bij de
Mathenesserbrug aan de Spangensekade. Om technische redenen kan het
nooit de Lage Erfbrug zijn geweest,
een brug die door mij wekelijks werd
bewandeld, omdat mijn moeder haar,
toen zo geheten ‘steun’ moest halen
in de Schoonderloostraat. Van enige
privacy was toen geen sprake, alle gegevens werden luidkeels afgeroepen.
Je werd opeen gedrongen door het
gebouw geleid, totdat je voor de balie
kwam waar alles werd gecontroleerd
en je naar het einde kon doorlopen
waar de kas was, een houten hokje
beveiligd door kippengaas (zou in
deze tijd binnen het halfuur beroofd
zijn).
Mij is steeds bijgebleven dat na het

halen van het gigantische bedrag van
29 gulden wij op weg naar huis altijd
naar de winkel Luyendijk op de kop
van de Binnenweg gingen, voor wat
wekelijkse boodschappen en een
zakje van die heerlijke ulevellen, een
heerlijk snoepje waar je heel lang op
kon zuigen.”
Ook mevrouw Liety Fongers reageerde. Zij is de dochter van de eigenaar
van rederij Fongers, die destijds de
boot verzorgde waarop Jonas werd
tentoongesteld. Haar verhaal kunt u
bij Tante Pos vinden. Wat echter niet
in het verhaal staat, maar wat Liety
Fongers trots mededeelde, is het feit
dat zij de schoonmoeder is van de
door mij geprezen neuroloog (Laus)
Mulder in het Ikaziaziekenhuis. Het
vorige Spionnetje zal waarschijnlijk
worden ingelijst bij de families Fongers en Mulder.
Het raam thuis
Gezien de post die ik binnenkrijg,
ben ik niet de enige die wel eens mijmert over het uitzicht door de ramen
van het ouderlijk huis. Mijn eerste
herinneringen liggen in de Taanderstraat, maar die gedachten komen tot
een bruut einde op 31 maart 1943.
Daarna volgen de Engelsestraat (hoek
Schiedamseweg), Watergeusstraat en
Schans. In de Schans viel weinig te
zien; wij woonden tweehoog achter.
Hilde van de Langkous had het duidelijk beter. Zij woonde in 1939 op
de Nieuwe Haven 108b en keek uit
op de Pakkenbrug.
Als ik nu de destijds genomen foto
zie, word ik weer kwaad op ‘die rotmoffen’. Zij hebben er voor gezorgd,
dat ik mijn echte Rotterdam nooit heb
leren kennen.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Computervereniging oud Delfshaven
geeft op eigen wijze computerlessen voor beginners.
Wilt u individueel les volgen en spelenderwijs leren
omgaan met de computer bent u altijd welkom op de
oostkousdijk 14-18 te Rotterdam.

Telefoon 010-4767012.

De lessen kosten slechts 75 euro op jaarbasis.
Uiteraard heeft u plezier in lesgeven bent u welkom als vrijwilliger.

Senioren Residentie IJsselzicht
Sint Helenabaai 1
2904 AE, Capelle a/d IJssel
Tel.: 010 – 451 58 33, fax: 010 – 450 03 08
e-mail: info@ysselzicht.nl
www.ysselzicht.nl
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20%

Complete slaapkamers
i.v.m. reorganisatie ruimen
wij op = op !!!

30%

BANKSTELLEN

40%

Bij ons heeft u grote keuze voor kleine huizen

van Klassiek tot Modern

WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS
LEDIKANTEN

VERBREE MEUBELEN

LINNENKASTEN

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

LATTENBODEMS
MATRASSEN
ENZ. ENZ.

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

R E S I D E N T I E

Lekker leven
Senioren Residentie IJsselzicht biedt een omgeving waarin
u zich thuis voelt. Waar u tussen mensen woont met
vergelijkbare levenservaring, waar het makkelijk is om
sociale contacten te leggen, waar het gezellig, schoon en
veilig is.

(voor loszittende onderprothesen)

Bewoners wonen geheel zelfstandig en kunnen op elk
niveau wat ze gewend zijn services ontvangen. Een groep
vaste medewerkers staat dag en nacht voor u klaar. Ook
een jn en veilig gevoel dat 24 uur per dag directe opvolging van persoonsalarmering aanwezig is.
U betaalt naar gebruik van de diensten, wie geen gebruik
maakt van de extra dienstverlening betaalt daar ook niet
voor.

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.

IJsselzicht is aangesloten bij Senioren Residenties
Nederland.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

OPEN HUIS

Tel. 010-483 03 72

Senioren Residentie IJsselzicht

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

zaterdag 18 september, tussen 11.00 uur - 16.00 uur

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
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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.

Jonas de Walvis
Even een reactie op In het spionnetje van Aad van der Struijs van 24 augustus over Jonas de Walvis. Ook ik kan bevestigen, dat
Henriette Schulzen heel normaal is en dat haar geheugen haar zeker niet in de steek heeft gelaten. Het was namelijk mijn vader,
wijlen de heer H.J.Fongers van de gelijknamige rederij, die destijds de walvis Jonas aan boord van zijn schip de Viking tentoonstelde. Hieraan vooraf ging een heleboel gedoe, zoals het verschepen van Jonas van Noorwegen naar Rotterdam en het dopen van
de walvis in Jonas Viking, door de vrouw van de Noorse Consul. Er waren veel fotografen, pers en belangstellenden aanwezig.
Mijn moeder van 93 jaar, een trouw lezeres van De Oud-Rotterdammer, kan het zich nog goed herinneren. Na het verhaal gelezen
te hebben, belde ze mij mobiel, iets wat ze normaal nooit doet, en riep enthousiast: “Liety je moet De Oud-Rotterdammer lezen,
want er staat een verhaal over Jonas de Walvis in, die toen in ons schip in de Coolhaven lag!” Mijn moeder, die inmiddels al vijf
jaar super naar haar zin in een Humanitasflat woont, is nog heel goed bij de tijd en zeker van memorie. Zij stond aan de wieg van
het bedrijf, dat zij met mijn vader na de oorlog, toen zo moeizaam en dapper hebben opgezet. Dit is voor mij de reden om te reageren, want ik mis de naam Fongers in het verhaal. Was denk ik niet bekend bij jullie. Ik ben daar stiekem toch trots op, zeker omdat
mijn ouders zulke initiatieven aan de dag legden. Met hulp van mijn moeder en foto’s kan ik me nog het een en ander herinneren.
Het was allemaal heel bijzonder, ook hectisch en spannend, zeker toen ik tussen de twee dochters van onze zetschipper, de heer
Heinsius, in de geopende bek van Jonas werd gezet voor een foto, wie verzint zoiets!? We stonden op planken, waar eens de tong
- In de bek van de walvis van Jonas had gezeten. Een van die meisjes vond het heel griezelig. Ook weet ik nog dat er allemaal mensen rond die walvis liepen
in het ruim, die, net als mevrouw Henriette, tegen betaling van 50 cent voor volwassenen en 25 cent voor kinderen Jonas Viking
mochten komen bewonderen. Wij woonden toen in de Hondiusstraat , vlakbij de Coolhaven en liepen er elke dag even naar toe om te kijken hoe het allemaal verliep. Wat zou ik het
leuk vinden en zeker voor mijn moeder, om reacties te krijgen van mensen die zich nog iets kunnen herinneren van deze gebeurtenis, die misschien voor meer mensen een dierbare
en interessante belevenis was.
Liety Fongers - lietyfongers@xs4all.nl - 010-4130723 - 06-14197878
Veilig pinnen
Graag wil ik nog een aanvullende tip
geven om veilig te pinnen en bankieren.
Regelmatig hoor je verhalen dat vooral
ouderen overvallen worden en hun bankpas afhandig gemaakt wordt en ze geforceerd worden de pincode af te geven. Zelf
heb ik me hier als volgt tegen gewapend:
Ik heb een bankrekening waar aow en
pensioen op binnenkomen, ook heeft die
pas nog een bepaalde kredietmogelijkheid. Bij een eventuele overval ben ik
mijn gehele banktegoed plus het krediet
kwijt. Al enige jaren heb ik bij dezelfde
bank een tweede rekening geopend. Met
een automatische overschrijving laat ik
iedere week het benodigde geld voor het
huishouden overmaken, bijvoorbeeld
€ 100. Deze rekening heeft geen extra
krediet. Met deze pas ga ik altijd boodschappen doen. Mocht ik problemen hebben, dan ben ik een relatief klein bedrag
kwijt en de hoofdrekening blijft in tact.
Met internetbankieren houd ik de hoogte
van de rekening onder controle.
Dus eventuele overschotten schrijf ik
terug naar de ‘hoofdrekening’. Zie ik dat
er meer geld nodig is, dan stort ik dat van
de ‘hoofdrekening’ naar de ‘boodschappenrekening’. Dit systeem werkt prima
en ik kan het iedereen aanraden. Het geeft
een bepaalde rust en vermindert de angst.
Jan van der Plank
Dordrecht
-------------------------------------------------ENAVO
Ik kom net terug van vakantie en iemand
bewaart voor mij alle afleveringen van
DOR. Ik vind het een fijne krant.
In de aflevering van 27 juli 2010 schrijft
Rein Wolters over de Kromme Zandweg.
Echter het wielerbaantje waar hij over
schrijft was niet op het voormalige
Feijenoordterrein, maar op de plaats
waar later Zwart Wit heeft gevoetbald (is
inmiddels ook al weer weg). Een goed
oriëntatiepunt is het elektriciteitshuisje
dat er nog steeds staat, naast het bruggetje
over de Vaanweg. Vroeger zat midden op
het wielerbaantje ook nog voetbalclub
COAL en daarachter zat De Musschen.
Via een klein houten bruggetje (rechts

van het elektriciteitshuisje) kwam je bij
de speeltuin en na ongeveer 100 meter
lopen bij voetbalclub De Musschen.
Links van het wielerbaantje waren
schooltuintjes; daar is in de oorlog nog
een vliegtuigje neergestort en dat ze in
delen hebben moeten weghalen.
Op het oude Feijenoordterrein was een
kantine (die staat op diverse oude foto’s)
waarop in de oorlog een rood/wit kruis
was geverfd. Er was daar ook een auto
beschikbaar als ambulance en dat vonden
wij natuurlijk zeer interessant. Later is op
dezelfde plaats een houten noodschooltje geplaatst; een voorloper van het St.
Montfoort college. Dit schooltje is op een
dag totaal afgebrand, gelukkig zonder
gewonden. Ik heb ook nog herinneringen
aan de ENAVO (Eerste Nederlandse
autoveiling), een automarkt op de plaats
van de veemarkt. Dirk Nijs (voorzitter
van De Musschen en oud-scheidsrechter)
werkte daar ook. Hij was nogal een
bazig type. Daar werden auto’s verkocht
op woensdagavonden. Goede werden
normaal aangeprezen en minder goede
werden aangeboden onder de rode lamp.
Het leuke was dat Dirk Nijs dan zei:
“Maak de deuren maar open chauffeur, de
mensen moeten zien wat ze kopen.” Een
chauffeur, die er natuurlijk bij hoorde,
reed dan de wagen langzaam voor- en
achteruit met de deuren open. Nijs zei
ook nog: “Krik en reservewiel zijn erbij,
dus compleet.”
A.W. van Gruijthuijsen
Burg. Hazenberglaan 299
3078 HE Rotterdam
010-4791309/ 06 21697679
-------------------------------------------------Schop
Ik heb van 1980 tot 1996 gewerkt bij
Schop Vleeswaren- en Conservenfabriek
Rotterdam BV in Rotterdam. Als administratief medewerker op de Financiële Afdeling belast met controlewerkzaamheden
en later als controller. Ik heb daar zestien
jaar met plezier gewerkt. Fijne collega’s
(een enkele uitzondering daar gelaten) en
met enkele heb ik nog af en toe contact.
Eenmaal heb ik Wim Schop de huid vol
gescholden, toen er binnen twee maanden

drie sterfgevallen waren. Maar Wim kon
daar natuurlijk ook niets aan doen. Al die
jaren heb ik op zeer goede voet gestaan
met de heren Pim, Wim en Pieter Schop.
Hoe is het nu met mijn ex-collega’s? Zou
best eens wat willen horen.
C.H.M. Putters
Mahlerstraat 20
2992 EN Barendrecht
chm.putters@gmail.com
-------------------------------------------------Gewoon leuk om te vertellen
Ik, ongeveer 22 jaar oud, had een schoonmaakbedrijfje dat bestond uit glazenwassen en schoorsteenvegen, haarden
schoonmaken en wat al niet meer.
Als het veel en lang slecht weer was, gingen wij ook wel eens ergens behangen of
een plafonnetje witten; er was altijd wel
wat te rommelen. Zo veegde ik eens ergens een schoorsteen, maar dat bleek een
ontluchtingskanaal te zijn, dus kwam de
kogel met borstel bij die mevrouw door
het plafond en zij ging daar aan hangen
en ik maar rukken op dat dak. Ik heb toen
mijn touw vastgezet om de schoorsteen
en ben naar beneden gegaan en zag de
bewoonster aan mijn borstel hangen. Zij
was zich dood geschrokken.
Ook gingen mijn maatje Willem en ik
eens ergens een plafonnetje witten. De
hele boel afgedekt en ik had een flesje
met zogenaamd wonderwit; een middel
dat door het witsel moest. Ik heel interessant dat flesje met gewoon water door
het witsel mengen. Willem piste in zijn
broek van de lach. Daarna kregen we het
landelijk onderhoud van een nog bestaand
groot installatiebedrijf, maar dat heeft ook
niet lang geduurd. En nu vind ik het gek
dat ik geen pensioen heb.
Bertus Warbie
v.menger@chello.nl
-------------------------------------------------Voetbalplaatjes
Bij het lezen van het artikel “Verzamelen
sportplaatjes van alle tijden” herinnerde
ik mij de tijd, dat ik voetbalplaatjes
verzamelde van spelers, afgebeeld in
karikaturen in plaats van foto’s, maar wel
in de originele clubkleuren.
Dat was eind 40-er, begin 50-er jaren.

Ik speelde er complete competities mee,
met een witte en zwarte dobbelsteen voor
thuis- en uitwedstrijden en het was een
verrassing als (tot mijn verdriet) geen
favoriete club kampioen werd.
Ik hield de plaatjes angstvallig verborgen
voor de andere gezinsleden, maar waar
ze uiteindelijk gebleven zijn weet ik
niet en ook niet met welke producten
(bijv. de genoemde Rizla) ze toentertijd
te sparen waren. Enkele afgebeelde
voetballers herinner ik me nog zoals:
Cock en Mick Clavan (ADO), Jan van
Schijndel (SVV), Rinus Terlouw (Sparta),
Kees Rijvers (NAC), Noud van Melis
(Eindhoven) en de doelmannen Lieuwe
Steiger (PSV), Landman (Sparta) en Piet
Kraak (Stormvogels). Verder herinner ik
me clubs als Rigtersbleek en Vélocitas
en een speler die I’ Amie heette en in een
horizontaal rood/zwart gestreept shirt
stond afgebeeld. Het vreemde is, dat ik
me geen enkele naam van mijn favoriete
club Feyenoord kan herinneren. Of het
nog een verzamelitem is of was zou ik
graag willen weten.
Chris Gans
Oostvoorne
ganszoet@hetnet.nl
-------------------------------------------------Nooddorp
Ik heb vanaf 1941 tot 1962 in het Nooddorp gewoond, waar nu winkelcentrum en
metrostation Zuidplein liggen. Ik heb daar
met enorm veel plezier gewoond in een
zeer beschermde en veilige omgeving. Er
werd daar veel georganiseerd, zoals een
voetbalvereniging DOK (4e klas KNVB),
een wandelvereniging (de Branding) en
een drumband (SDS) waar ik vier jaar
hoornblazer was.
Eens per jaar gingen we een week of
drie naar Ameland of naar Apeldoorn
of Drente. Daar leefde je het hele jaar
naartoe. Ik kan mij nog goed heugen dat
we naar Drente gingen. Je werd daar in
verschillende groepen verdeeld. Ik zat bij
de Hermelijntjes (ik was een jaar of 9).
Mijn drie jaar oudere broer Joop zat bij
de Bizons. Omdat ik dat niet zo prettig
vond, ben ik maar als een waanzinnige
gaan huilen en tussen de tranen door gaf

ik aan dat ik bij mijn broer moest zijn.
Doordat ik blijkbaar nogal te keer ging,
hebben ze mijn broer bij de Hermelijntjes
geplaatst (die was daar helemaal niet gelukkig mee). Toen ik 14 was ben ik gaan
werken bij Van Doorn koekjesfabriek op
de Schulpweg. Dat was iedere ochtend
en avond dolle pret, want er werkten
veel personen uit het dorp bij Van Doorn
of Lemco (snoepfabriek) of Gerritsen
slagerij op Sluisjesdijk. Het was daardoor
nogal eens een mengelmoesje aan luchtjes in bus 50 of 5 aangezien we vroeger
nog niet zo okselfris waren. De kritieken
waren dan niet van de lucht met al die
snoep, koek en vleesluchtjes.
Er waren personen uit het dorp die naar
de Dordsestraatweg gingen lopen om
daar op de bus te stappen, zodat anderen
niet zagen dat ze uit het dorp kwamen.
Al met al was het heel gezellig in de bus
en er waren nooit problemen.
Op zaterdag voor een dubbeltje naar het
badhuis, zo gauw mogelijk douchen,
omkleden en dan naar café Metro in de
Goereeschestraat. Daar werden de verhalen van de afgelopen week besproken, en
nogal aangedikt, naargelang de versnaperingen naar binnen gleden. ‘s Zondags
was het uitslapen, want je zakgeld was op
en je moest een beetje bijkomen van de
alcohol die je ‘s zaterdags had genuttigd.
Op maandag kon je er weer flink tegenaan, want we werkten 48 uur per week
en je had maar weinig tijd (en geld) om
andere dingen te doen.
Al met al heb ik in het dorp een geweldige tijd gehad en soms droom ik nog wel
eens over de gebeurtenissen van destijds
uit het dorp en de kalverliefdes in die tijd.
Bennie Brohm
Gorgiashof 51
3076 BD Rotterdam
0104328460
-------------------------------------------------Beste redactie
Ik was blij verrast met mijn verhaal
over de Russischestraat (en omgeving)
in DOR van 27-7-2010, blz. 17. Heel
veel dank daarvoor. Later bleek ik nog
wel een foto in mijn plakboek te hebben
van de Russischestraat, gezien vanaf de
Hogebanweg (zie foto). Het lage pand
rechts was de ijszaak van Ome Nico
(IJssalon Modern), die een jukebox en
een flipperkast had en waar jongelui (met
name jongens!) uit de hele wijk Oud
Mathenesse (ook wel genoemd ‘De Put’)
op afkwamen. Zelfs uit de straten ‘achter’
de Franselaan (dus tussen de Franselaan
en de Horvathweg) kwamen zij op hun
brommers naar deze IJssalon, waar vooral die flipperkast populair was. Vaag wist
ik dit wel, maar veel mensen schreven
mij dit de afgelopen weken of vertelden
het me aan de telefoon. Ik had nooit
kunnen vermoeden dat ik zoveel reacties
zou krijgen. Vele telefoontjes, brieven en
ontelbare emails. Nog steeds komt er elke
dag wel iets binnen. Ik probeer iedereen
te antwoorden, maar heb daar nog een
paar weken voor nodig.
Elly Visser-Smit
De Hare 3
8375 GC Oldemarkt
0561-452281
visser.smit@planet.nl
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Oproepjes voor Superreünie 23 oktober - Oude Van Nelle Fabriek in R’dam West

-- Klasgenoten van de Ambachtsschool (1954 – 1956) ofwel de Lagere
Technische School aan de Tamboerstraat.
Enkele namen: John Stolker, Henk(ie)
Cieremans, Ben(nie) Bezemer, Leen ‘t
Mannetje -- Oud-collega’s te beginnen
in 1956 bij A. de Hoop n.v., radio-/tv-

bedrijf Asra aan de K. Doormanstraat,
Bohamee aan de W. de Witstraat, Galeries
Modernes aan de Hoogstraat, Radio
Leo aan de Vierambachtsstraat, Fa L.
Franses in siersmeedwerk, open haarden
en radio/tv aan de Hoogstraat, B&W
Schweers, Westerstraat en aan de Nieuwe
Binnenweg en Ericsson Telefoonmaatschappij, Spaarbankstraat en werkzaam
geweest in de telefooncentrale in het
oude postkantoor aan de Coolsingel en
ten laatste de n.v. Optische Industrie “De
Oude Delft”, ook wel OLDELFT en later
Delft Instruments te Delft, hetgeen abrupt
eindigde in 1990 en waarvan de kranten
bol gestaan hebben.
-- Oud-KLu-maten lichting 61-3 in Nijmegen en De Lier (DBM3)
-- Jonge-Strijdgenoten 1954 – 1963 van
o.m. de judo- en de dansgroep
-- Oud-mede-avondschoolstudenten voor
de akte N1, 1968 – 1974
Familie, aanverwanten en nazaten.
-- Cor van der Wolf en misschien Carla,
Cobie van Kuijk, Annie en Jan Kries,
Annie en Jaap Haak, Cilia en Ger van
Oosten, Nies Eshuijs, Gerrit en Corrie?
Cobie? Eshuijs, Tonia Eshuijs en Cor
Ketting, andere nakomelingen van Henk
en Ans Eshuijs (Bergsen), Corrie Davids
of Robijn, Fransien (Zus) en Dik Hutteman (Jawel, de scharesliep), Cor Haak en
Rinus ?, Theo de Pijper, adopté van Piet
en Riek Eshuijs (Schelle).
Tot ziens in het Van Nellegebouw. Ook
nakomelingen voor zover zij belangstelling en lust tot bijwonen hebben. Laat de
heer Wallast en zijn bemanning niet in de
steek en geef gevolg aan hun uitnodiging.
Ik zal er zeker acte de présence geven.
Benieuwd naar de zo lang-niet-meer en
nog nooit geziene neuzen.
John van Oers
jvanoers@upcmail.nl

Drie oproepjes
Ik heb mijzelf, mijn moeder van 87 jaar
en mijn zus vandaag aangemeld voor de
Superreünie op 23/10 a.s. Vooral voor
mijn moeder ook heel leuk, die jarenlang
als controleuse op de tabaksafdeling bij
Van Nelle gewerkt heeft (tot aan haar
pensioen in 1984). Nu ter zake; ik wil
drie groepen mensen oproepen voor
de superreünie; uiteraard kunt u deze
oproepen over meerdere uitgaven van
DOR verspreiden,want ik hoop dat u
een hele berg ‘Oproepjes’ krijgt voor de
Superreünie van 23 oktober a.s.:
-----------------------------------------------Russischestraat e.o. (‘De Put’)
Ik hoop iedereen die gewoond heeft in
dit deel van Oud Mathenesse (tussen Hogebanweg en het Witte Dorp) te kunnen
ontmoeten op 23-10-2010. Meld je s.v.p.
aan! We hebben zoveel herinneringen om
te delen: minimaal zeven lagere scholen
waren er, drie kerken en de Rijksseruminrichting. En wat te denken van zo’n 40
(of meer?) buurtwinkels in onze wijk!
Na mijn artikel in DOR van 27-7-2010
heb ik met veel mensen gemaild of lange
telefoongesprekken gevoerd. Ook is over
en weer veel informatie uitgewisseld
over ‘onze buurt’ en ik reken er dus op de
meesten te kunnen ontmoeten op 23/10
a.s.!! Het zou vooral geweldig zijn alle
vriendinnen uit de Russischestraat, die ik
heb teruggevonden, daar weer te zien en
te spreken!
-----------------------------------------------Koningin Julianaschool
Deze Superreünie van ‘De Oud Rotterdammer’ (DOR) is een uitstekende
gelegenheid om alle schoolvriendinnen
en – vriendjes weer eens te ontmoeten.
Wie weet kunnen ook juffrouw Van
Herk, juffrouw Herfst, meester Buijs en/
of meester Slot aanwezig zijn! Ik heb
op deze school gezeten van 1954-1960
(de 1e t/m 6e klas). Wie herinnert zich
niet in het voorjaar de geitjes (landje

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

Kom allemaal!
Mijn aanvankelijke schroom tot deze
oproep overwonnen hebbende, want
er liggen zoveel jaren van elkaar-nietgezien-en/of-gehoord te hebben tussen
“toen”en nu, plaats ik deze oproep tòch,
maar omdat nu eenmaal veel mensen
zich de vraag stellen hoe het die-en-die
vergaan zal zijn, wat zij of hij is gaan
doen in beroep of anderszins en of die
ander nog leeft; terwijl die stille vraag
onbeantwoord blijft totdat op enig moment door een toevalscontact de waarheid
onthuld wordt. Of nooit.Hieronder mijn
oproep, om in en aan de Superreünie op
23 oktober a.s. deel te nemen, aan nabije
en verdere familieleden, waarbij ik niet
gehinderd wordt door huidige kennis
omtrent gehuwdennamen en de juistheid
daarvan. Van een strenge volgorde in
de opsomming is evenmin sprake. Als
men zich echter in de namen herkent,
geef dan gevolg aan de wens en oproep
van de redactie van DOR om in zo groot
mogelijke getale aanwezig te zijn in het
Van Nellegebouw waarin de reünie gehouden zal worden. Persoonlijk zal ik te
herkennen zijn aan een zogeheten badge
waarop mijn naam en die van mijn laatste
werkgever: OLDELFT staan.
Vrienden en kennissen. -- “Goudse
Rijweggers” van het deel van Hugo de
Grootstraat tot Crooswijkseweg en de
zijstraten daarvan -- Klasgenoten van
de Openbare Lagere School voor Jonge
Heeren “Jonker Frans” 1947 – 1953 en
van het Zevende Leerjaar (1953 – 1954),
in de Dirk Smitsstraat. Enkele namen: Jan
Tak, Henk Stierman, Leo of Loek Cohen

Laanslootseweg) van groenteboer Littel
in de hal van de school, het lopen naar
het gymnastieklokaal in Spangen, de
wandelmarsen met meester Buijs en de
blokfluitlessen vóór schooltijd….. Laten
we met elkaar zorgen voor een geweldige
schoolreünie binnen de grote DOR-reünie
en meld je hiervoor direct aan!
-----------------------------------------------Herman Heijermanschool
Enkele klasgenoten heb ik al vanaf 2004
weer ontmoet, maar het zou fantastisch
zijn nog meer klas- en schoolgenoten te
ontmoeten in het Van Nelle-gebouw op
23-10-2010. Zelf heb ik op de Herman
Heijermanschool (Mulo) gezeten van
1960-1964 en de heer D. Okker was
mijn klassenleraar aan wie ik zeer goede
herinneringen heb. Wie herinnert zich
daarnaast niet de leraren Pop, v.d. Spek,
Beneker, Vrins, Karper, Meinders of
Rijnbende?? De H. Heijermanschool bestaat niet meer, maar met elkaar kunnen
we de school ‘onvergetelijk’ maken; het
was een geweldige school! Kom naar de
Superreünie en laten we onze herinneringen aan leraren, feestjes in de aula, de
schoolreisjes etc. delen.
Elly Visser-Smit
De Hare 3
8375 GC Oldemarkt
0561-452281
visser.smit@planet.nl

Komt u ook
naar de
Superreunië?
Vul de bon
in op de
voorpagina!!
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Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
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Beste Sobats
Een Poolse bevrijder, Dhr. Kowalski, geeft donderdag 23 september in
gebouw Flamingo aan de Lengweg 150
in Hoogvliet een lezing/presentatie over
de hoogte- en dieptepunten van Polen t
/m 1989, en de periode daarna tot 1945.
Wij vinden het prettig als u vrienden
of bekenden, die ook in het voormalig
Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea zijn
geweest uitnodigt. Voor alle veteranen,
zowel jonge als oude.
Graag tot ziens en wij rekenen op een
grote opkomst in deze mooie locatie.
Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00
Th. J. van der Vlag / R. Degener
0180-647629
------------------------------------------------Thea Roobol
Namens mijn oom Joop van der Wal
zoek ik Thea Roobol (meisjesnaam).
Joop is nu 74 jaar en Thea zal nu ongeveer 67 zijn. Mijn oom en zij waren zeer
goed bevriend. Graag wil hij weten hoe
het nu met haar gaat. Zelf woont hij in
Australië, dus mocht iemand informatie hebben kunnen zij contact met mij
opnemen.
Yvonne van der Wal
0180-612051
y.wal8@chello.nl
------------------------------------------------Frans van der Meulen
In verband met een reünie van dienstmaten ben ik op zoek naar Frans van
der Meulen. Frans was in 1966/1967
dienstplichtig rij-instructeur in Venlo en
woonde toen in Rotterdam, Flakkeesestraat 71. Alle informatie is welkom.
Ton Stekelenburg
0174 631943
tonhetty@kabelfoon.nl
------------------------------------------------Leer bridgen
In het Denksport Centrum te Papendrecht beginnen wij donderdagmiddag
30 september 2010 met de basiscursus.
Deze cursus bestaat uit 12 lessen. Vragen
en/of aanmelden bij
Els Krommenhoek, tel. 078 6153914
of via elskrommenhoek@upcmail.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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040-2544982
-------------------------------------------------

Zinkerstraat

Stukgoed
Ik vond laatst het boek
‘Stukgoed’, in 1941 uitgegeven te Rotterdam
door uitgeverij Brusse.
Wie kan mij meer over
het boek vertellen? Een
foto van de kaft heb ik bijgevoegd.
Adriaan Zijlmans
zijlmatrix@zonnet.nl
06-5370-1639
------------------------------------------------Engelandreis
Op 18 mei j.l. plaatste ik een artikel in de
onvolprezen “De Oud-Rotterdammer”,
waarop ik enkele reacties ontving o.a.
van de heren Jaap Sneep/Leek en Evert
Hulsman/Maassluis. Van beiden kreeg
ik enkele foto’s toegestuurd van onze
onvergetelijke Engelse schooluitwisseling,
62 jaar geleden. Er was daarbij
een groepsfoto waar niet alleen
alle Nederlandse “Engelandvaarders” op stonden, maar ook
onze Engelse schoolvrienden
van toen.
Veel personen zijn helaas onbekend. Het zou leuk zijn alsnog
de ontbrekende namen te ken-

Hierbij een foto van mijn lagere schoolklas. De school bestaat
niet meer en ook het gebouw is van de aardbodem verdwenen.
Het was de Dillenburgschool aan de Zinkerstraat. Het was uit
1965. I.v.m. een ziekte was ik niet in staat vorig jaar een reünie te organiseren. Ik wil proberen een reünie te organiseren.
Maar van vele leerlingen heb ik nog geen gegevens. Wellicht
kunnen ze mij helpen. De gegevens zijn:
meester van de Velde
0105114954
ome-dick@kpnmail.nl
------------------------------------------------Sleepschip Tollens
Driemaal is een Rotterdams sleepschip
genoemd naar de dichter Hendrik Tollens:
de eerste voor 1920, de tweede werd in
de oorlog in Duitsland gebombardeerd en
daarna gesloopt, de derde vaart nog onder
een andere naam. In verband met een
onderzoek zou ik graag in contact komen
met mensen die mij méér over zo’n schip
kunnen vertellen, dan ik al op internet heb
gevonden. Foto’s zijn welkom.
Ruud Poortier
Emmastraat 34
2282 AR Rijswijk
070 3907009
poortier@msn.com
-------------------------------------------------

Geachte redactie
Ik ben in 1938 geboren in de Gaffelstraat
en ook opgegroeid. Dus daar heb ik vriendinnetjes gehad. Ik zou het leuk vinden
als ik daar weer herinneringen mee kon
ophalen en horen hoe het met hen is. Ik
zoek: Greetje en Agaat Otter, Bep en Riet
Smeets, Corry Dissel, Janny Kemna, Riet
Schrovers, Rika Blom en Anneke de Vries.
Gerdien Muller-Beek
Einsteinplaats 873
3069TJ Rotterdam
0620802122
gbeek38@live.nl
------------------------------------------------Neuteboom
Al jaren ben ik bezig met familieonderzoek
van de familie Neuteboom, mijn vader

heette Cornelis Neuteboom. Ik wil een
familieboek uitgeven. Nu waren mijn vader
en zijn broers Cornelis, Abraham, Joop en
Hendrik Neuteboom lid van de gereformeerde jongelingsvereniging Timotheus
in en na de oorlogsjaren. Hier is een heel
archief van bij het gemeentearchief van
Rotterdam. Ik heb dit ingezien, dit is zeer
boeiend. Mijn vraag is: wie kan mij verhalen vertellen over Timotheus in en vlak
na de oorlog? Enkele namen uit die tijd
zijn: Van der Giessen, Van Holten, Van de
Kruk, Roest, Van Rooden, Schippers, Van
de Polder, Koos en Jo Groenwegen, Van
der Vloed en Vermeer. Ik ben benieuwd of
iemand mij hierover nog iets kan vertellen.
E.Kastelijns-Neuteboom
bep@kastelijns.nl

Puzzel mee en win !!!

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Kies uw vakantie in de nazomerspecial
Dat hadden zo’n 1300 lezers gevonden en uit die stapel briefkaarten en emails hebben we weer vijf winnaars
getrokken die binnenkort een mooie cd van The 3 Jacksons tegemoet kunnen zien. Dat zijn:
G. Evertse-Cornax, Schiedam
W.A. Broekman, Vlaardingen
Fam. Van der Ham, Krimpen a/d IJssel
D. v. Breugel, Nieuwerkerk a/d IJssel
G. v. Walderveen, Spijkenisse

Verticaal
1. kampeerwagen; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. eikenschors; 4. rijstbrandewijn; 5. borstkast; 6. vierwielige motorfiets; 7. raad(geving); 8. kleur van de
regenboog; 9. kippenloop; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. zonder licht (donker);
16. vlaktemaat; 18. namaak (vals); 20. alvorens; 21. noodsein (afk.); 23. elitegroep;
25. vangwerktuig; 26. ceintuur; 27. verbrandingsverschijnsel; 29. wapen om te
schieten; 32. iemand die de kwaliteit van een ijsbaan keurt; 34. meisjesnaam; 36.
elastiek; 37. huisdier; 39. noodsignaal (sirene); 40. ontvangkamer; 42. wilddoder;
43. boven het normale uitgaand; 45. baardje; 46. voor (in samenstelling); 51. Europeaan; 53. gevangenis; 54. oneerlijke en slinkse methode om een doel te bereiken
(plot); 55. planeet in ons zonnestelsel; 56. onderpand; 57. plaats in Duitsland; 59.
windrichting; 60. (deel van een) uitlaat; 62. uurwerk; 63. maanlander; 66. gehoororgaan; 67. plaaggeest; 69. vrouwtjesschaap; 71. mak (afgericht); 73. vak van een
schaakbord; 74. geestdrift; 75. kledingstuk; 78. reuzenslang; 80. grond rond boerderij; 82. krachteenheid (afk.); 85. natrium (scheik. afk.).
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Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Kees van der Sijs
Korenbloem 29
2992 CH Barendrecht
0180-616086
sijs@planet.nl

Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons

Afgaande op de reacties van adverteerders hebben heel wat lezers van De Oud-Rotterdammer een heerlijk uitje geboekt bij een van de vele leuke hotelletjes en reisorganisaties die in onze Vakantiespecial van 24 augustus stonden.
Ze volgden daarmee de raad op die de uitkomst vormde van onze kruiswoordpuzzel. Die luidde namelijk:

Horizontaal
1. filmmaker; 7. gevaarlijke diepte (ravijn); 12. op grote afstand; 13. (jacht)hond
(Engels); 14. rivier in Utrecht; 15. dwarshout bovenaan een zeil; 17. smal sportvaartuigje; 19. grondsoort (turf); 21. muzieknoot; 22. woonboot; 24. plaats in
Gelderland; 27. sluw roofdier; 28. dikwijls (vaak); 30. onbeweeglijk (sluitpin); 31.
Europeaan; 32. plaats in Friesland; 33. deel van etmaal; 35. Spaans wijngebied;
37. kernsplijtingsafval (afk.); 38. voorjaarsbloem; 41. Fries voor moeder; 42. uitroep
van teleurstelling; 44. knaagdier; 46. wildpastei; 47. inwendig orgaan; 48. Nederlandse provincie; 49. harde delfstof; 50. afgebroken stuk (klont); 52. derde woord
in sprookjes; 54. niet vatbaar voor infecties; 56. Bond van Nederlandse Architecten
(afk.); 58. naarling (smeerlap); 61. grote bijl; 62. Russische drank; 64. mannetjeshond; 65. romp van een beeld; 67. Sociaal Economische Raad (afk.); 68. hormoon
als doping gebruikt (afk.); 70. meisjesnaam; 72. vurig moedig paard; 73. persoon
met hetzelfde beroep (collega); 76. laagte tussen bergen; 77. titel (afk.); 78. boomsoort; 79. voormalige Italiaanse muntsoort; 81. militaire politie (afk.); 82. aardkluit;
83. elektronische post; 84. asvaas; 86. groep oorlogsschepen die in formatie vaart;
87. reusachtig dier.

nen van de jongens van toen om de foto zo
compleet mogelijk te krijgen. Misschien zit
er zelfs nog een reünietje in na al die tijd.
Enkele namen zijn intussen aangevuld, nl.:
naast dhr Van Linschoten en André Vijn
zitten Kees van der Sijs (ondergetekende),
Arnold Verweij en Jan den Hollander. Op
de voorste rij nr 2 is Houweling, nr 4 Colin
Barker (mijn Engelse vriend) en nr. 5 Jan
den Boef. In totaal staan er 40 jongens
op, (20 Nederlandse en 20 Engelse) en
vijf leraren waarvan ik er drie ken, nl.
Van Linschoten, Molendijk en Maud. Wie
herkent zich op deze foto en wie herkent
zijn Engelse vriend daarop nog? Ik ben
benieuwd naar reacties.
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Humanitas: wijkzorg!
Wie doet er mee?

Binnenkort genieten van en dansen op
de klanken van een Humanitas Houseband?

Humanitas zoekt swingende
bandleden

De Stichting Humanitas gaat voor gelukkig oud worden, het
goede leven met zijn restaurants, bars, musea en vele, vaak
feestelijke, activiteiten voor de bewoners en de bezoekers,
waarvan vele mensen uit de wijk. Vitaliteit en dynamiek tot
op hoge leeftijd, denk aan het Diner der Honderdjarigen
in Rotterdam, is wat ons inspireert. In ons activiteitenprogramma spelen kunst en muziek een belangrijke rol.
Zo hebben wij met grote regelmaat kunstexposities en
optredens van verschillende
muzikanten en bands en en er
wordt nogal eens gedanst.
Verschillende Nederlandse coryfeeën of hun ouders wonen
bij Humanitas of hebben bij
ons gewoond of (tijdelijk) zorg
gehad. Denk daarbij aan Annie de Reuver en Mitsey Houtman, de moeder van Joke
Bruijs, de moeder van Lee Towers, de ouders van Pleunie
Touw en vele anderen.
Het wordt de hoogste tijd dat
Humanitas een eigen Houseband gaat oprichten. Een seniorenband met een breed
repertoire van blues, soul,
jazz, pop, rock and roll en Nederlandstalige muziek. In
overleg met de toekomstige

bandleden wordt het repertoire
nader bepaald.
We gaan de band samenstellen uit vrijwilligers, vitale
vrouwen en mannen met ruime muzikale ervaring in voornoemd repertoire, de leeftijd
van 65 jaar zijn gepasseerd en
beschikken over een eigen instrument. Humanitas faciliteert waar nodig de band, zodat we in de nabije toekomst
mogen genieten van en dansen op een swingende Humanitas Houseband!
Humanitas nodigt belangstellenden van harte uit zich aan
te melden bij de heer C. van
Oort, directeur HumanitasAkropolis, 010 - 461 51 50 of
CvanOort@stichtinghumanitas.nl

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

Levensgeluk voor ouderen elders bereikbaar maken

Ambassadeur Becker voor Humanitas de wereld rond
In De Oud-Rotterdammer van 13 juli jl. heeft u kunnen lezen dat prof. Becker per half juli in dienst
zou treden als Humanitas-ambassadeur en zich o.a. zal gaan bezighouden met de Humanitas
zorgfilosofie in lezingen en geschriften. Humanitas staat immers niet alleen open voor invloeden
van ‘buiten’, maar laat ook geen mogelijkheid onbenut om haar zorgfilosofie uit te dragen. In binnen- en buitenland! ‘Kijk, dàt is nou Humanitas!’
Na de afgelopen jaren
in landen
als Australië, China,
de Verenigde Staten,
enSingapore de op
het streven
naar menselijk geluk
gebaseerde
Humanitasfilosofie te hebben dom of choice and empowerment
uitgedragen, breekt het nieuwe of people’ over levensloopbestenlezingenseizoen voor Becker in- dig wonen en de ja-cultuur.
middels weer aan.
Blackpool
Een week later spreekt hij in
Helsinki
Zo spreekt hij op 7 september in Blackpool (Engeland) op de conHelsinki (Finland) op het interna- ferentie ‘Caring in the Future’ van
tionaal seminar ‘Social and Health de National Association of Care Casystems in Europe – Trends, models tering over de Humanitasfilosofie
and practices – enhancing the free- met haar seniorenrestaurants.

Stockholm en Paramaribo
In oktober spreekt Becker in
Stockholm, Zweden, voor 900
toehoorders over de inmiddels
internationaal bekende kernwaarden van Humanitas: de eigen regie, eigen activiteit, uitgebreide familieaanpak en jacultuur.Verder staat er nog in
november, op uitnodiging, een
bezoek aan Paramaribo, Suriname, op het programma. Hier zal
de heer Becker een aantal gastcolleges geven over innovaties
in de ouderenzorg en de noodzaak van zorgondernemersschap.
Dit alles om wat Humanitas de
afgelopen jaren heeft bereikt
voor het levensgeluk van ouderen, ook voor anderen bereikbaar te maken!

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
Hoedenmuseum Zorghotel: dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur

Waar het verleden toekomst heeft...!

Fotowerkgroep Ommoord exposeert in de Prinsenwiek

TE HUUR / TE KOOP

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). Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

De woningen van Prinsenwiek (21 etages)in Het Lage Land bieden een werkelijk
schitterend uitzicht. We hebben enkele
prachtige appartementen vrij.Huurprijsindicatie: vanaf € 565,- (vrije sector)
Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

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

De Fotowerkgroep Ommoord exposeert tot 11 januari 2011 in de Prinsenwiek, Prinsenlaan 101,
3067 TV Rotterdam (Het Lage Land) Bij de fotowerkgroep Ommoord is iedere amateurfotograaf
van harte welkom, ongeacht apparatuur of genre. Wilt u meer te weten komen over de activiteiten, dan kunt u dat vinden op de website: www.fotowerkgroepommoord.nl

