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Late beslissers nog altijd welkom

We zijn klaar voor de Superreünie
Aanstaande zaterdag, 23
oktober, wordt voor menigeen
een grote feestdag. Tijdens
de Superreünie van De OudRotterdammer, van 10.00 tot
16.00 uur, in het Van Nellegebouw aan de Van Nelleweg in
de Spaanse Polder is de kans
groot dat u verloren gewaande
vrienden en vriendinnen terug
vindt, of in elk geval een fantastische dag beleeft door de
vele aangename herinneringen
die weer komen bovendrijven.
Met nog een paar daagjes te
gaan, kan De Oud-Rotterdammer nagenoeg alle details
invullen, dus lees dit artikel
aandachtig, dan weet u precies wat u zaterdag te wachten staat.

Deze week o.a.:
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Tabaksfabriek
De voormalige Tabaksfabriek is
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur het
decor voor de Superreünie. Direct bij

55+ Expo
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Bal na met
Lorenzo
Rampozzo
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De afgelopen weken hebben we heel
wat vragen gehad van lezers die het
naadje van de kous wilden weten
over de Superreünie. Veel mensen
waren ook bang dat hun aanmelding
verloren was gegaan of kwamen met
suggesties voor deze dag.
Doordat we iedereen tot het laatste
moment in de gelegenheid wilden
stellen zich op te geven, hebben we
tot de laatste week gewacht met het
opsturen van de toegangskaarten. Als
het goed is moet iedereen die zich
heeft opgegeven die kaarten dinsdag
of uiterlijk woensdag in huis hebben.
Hoewel het aantal deelnemers stevig
is opgelopen, is er in dat enorme
Van Nellegebouw nog voldoende
plaats voor late beslissers. Als u
denkt: “Mmm, misschien toch wel
leuk om te kijken of ik nog wat oude
bekenden kan ontmoeten”, dan kunt
u gerust naar de Superreünie komen,
want u komt zeker niet voor een
gesloten deur te staan.

Oproepjes
Super
reünie

Speciale vriendenaanbiedingen
- Pag 24

- De oude Van Nellefabriek wordt zaterdag overspoeld door lezers van De Oud-Rotterdammer -

de ingang vindt u een Servicebalie,
waar u alsnog een toegangskaart
kunt kopen als u die nog niet heeft.
Tevens kunt u aan deze balie terecht
voor de aanschaf van een uitrijkaart
voor de parkeerplaats. Meteen na de
entree is de garderobe, waar u gratis
uw jas kunt afgeven. Deze garderobe
is de hele dag bewaakt. In de hal treft
u na binnenkomst aan de linkerzijde een reeks kolommen, waarop
met borden een serie buurten in
Rotterdam is benoemd. U zoekt het
bord met de buurt waar u (ongeveer)
vandaan komt en daar zult u zeer
waarschijnlijk al snel een of meer
bekenden tegen het lijf lopen. In de
hele hal staan overal tafels en stoelen
waaraan u gezellig kunt bijkletsen.
Rechts achterin de hal is een podium
waar gedurende de dag live muziek
gebracht wordt door Swing 48, de
Senioren Big Band en Shantykoor
Albatros.
Op diverse plaatsen in de hal zijn
buffetten waar u consumpties kunt

bestellen.
Rechts van de ingang zijn wat
‘standjes’ ingericht, waar u onder
meer boeken en foto’s kunt bekijken
en bestellen. Onder meer van
Uitgeverij Voet en de Stichting Ons
Rotterdam.
Tenslotte kunt u, tegen betaling, een
rondleiding krijgen door de Van Nellefabriek, verzorgd door gidsen van
Archiguide.
Bereikbaarheid
De Van Nellefabriek is met openbaar
vervoer niet zo heel goed bereikbaar.
Met de auto daarentegen juist wel.
Vanuit alle richtingen kunt u over
rijksweg A-20 de Spaanse Polder
gemakkelijk bereiken. U neemt
de afslag op het Giessenplein en
vandaar wordt u met bordjes naar
de Van Nellefabriek geleid. Bij de
fabriek is ruime parkeergelegenheid,
waar u door parkeerwachten naartoe
geleid wordt. De kosten voor een dag
parkeren bij het gebouw bedragen

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

€ 7,50. Voor minder valide bezoekers zijn speciale parkeerplekken
gereserveerd, die alleen toegankelijk
zijn op vertoon van een geldige
Invalidenparkeerkaart. Bij de entree
van de fabriek zijn uitrijkaarten te
koop, waarmee u het parkeerterrein
kunt verlaten.
Komt u niet met eigen vervoer, dan
kunt u vanaf het Centraal Station
gebruik maken van gratis pendel-

bussen. Vanaf 09.00 uur rijdt er
elk kwartier een bus van De Snelle
Vliet vanaf de achterzijde van het
Nationale Nederlandengebouw
(Delftseplein) naar de Van Nellefabriek. Deze bussen rijden tot 11.30
uur. Daarna rijdt er tot half drie om
het half uur een bus vv en vanaf half
drie gaat er weer ieder kwartier een
bus vanaf de Van Nellefabriek terug
naar het Centraal Station.

Let op!
Als u zich heeft opgegeven voor de Superreünie, zorg er dan
voor dat het geld voor de toegangskaarten UITERLIJK 22 oktober
op de rekening van De Oud-Rotterdammer staat. Is dat niet het
geval, dan moet u er rekening mee houden dat u zaterdag 15
euro betaalt als u de kaarten komt afhalen. Heeft u NA 15 oktober
betaald, dan krijgt u GEEN toegangsbewijs meer thuis gstuurd,
maar kunt u dat zaterdag afhalen aan de Servicebalie.
Mocht u zich niet vooraf hebben aangemeld voor de Superreünie,
dan kunt u zaterdag toch gerust naar de Van Nellefabriek komen.
Voor 15 euro kunt u dan aan de Servicebalie nog een toegangsbewijs kopen (incl. broodje + koffie).
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LAMMERS & van OOSSANEN

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

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eeen
en uitgebreide collectie seniorenmeubelen
SAN MARINO

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

RELAXFAUTEUIL
MET TRIO FUNCTIE

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

APART VERSTELBARE RUG / VOETENPLANK / OPSTAHULP

Te leveren in zwart en ivoor

€ 1.150,00

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

STUNTPRIJS

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

Dinsdag 19 oktober 2010

pagina 3

Slagerij Van Ginkel bestaat 100 jaar

Een familiebedrijf van vier generaties
Slagerij Van Ginkel is een begrip in de Voornsestraat in Charlois. De winkel is hier al sinds 1971 gevestigd, maar de geschiedenis van dit familiebedrijf gaat nog veel verder terug. Slagerij Van Ginkel
bestaat dit jaar namelijk al honderd jaar en dat is wel iets om bij stil te staan. De slagerij werd in 1910
door Gerrit–Dirk van Ginkel opgericht. Hij werkte zelf tot aan zijn overlijden in 1943 in de slagerij, die
toen nog aan de Zuidhoek zat en heeft waarschijnlijk nooit durven dromen dat zijn werk nog generaties
lang zou worden voortgezet.
De zoons van Gerrit/Dirk, Leen, Jaap
en Tinus van Ginkel, hebben tien jaar
lang samengewerkt, waarna zoon Jaap
en zijn vrouw de slagerij hebben
overgenomen.
In 1971 verhuisde de slagerij van de
Zuidhoek naar het huidige pand aan de
Voornsestraat, waar voorheen ook al
een slagerij gevestigd was.

- Pa en oom Niek -

In 1972 kwam zoon Willem als zestienjarige bij vader Jaap in de zaak werken
wat hij combineerde met de zesjarige
slagersvakopleiding.
Drie jaar later kwam broer Gerrit het
team versterken, nadat hij ervaring had
opgedaan bij de slagerij van Piet van
der Ende in de Jonker Fransstraat.
Opvolging
In 1979 namen de beide broers de zaak
over van hun ouders, die eigenlijk
nooit écht afscheid konden nemen.
Vooral vader Jaap had daar moeite
mee. Tot aan zijn dood kwam hij nog
dagelijks langs en bood, waar nodig,
de helpende hand. Hij kon en wilde
niet zonder de buurt, de mensen en
natuurlijk het slagersvak.
De beide broers kregen verkering en
ook hun dames, Margriet en Loes
moesten eraan geloven. Tot op de dag
van vandaag doen zij dat met veel
plezier.

Weer een jaar later werd de slagerij aan
de achterzijde ﬂink uitgebouwd, wat
meer mogelijkheden bood.
In 1984 ging er een bedrijf aan de
Sluisjesdijk failliet en de broers werden
benaderd om de zaken over te nemen.
Dat werk bestond voornamelijk uit het
uitleveren van vlees en aanverwante
producten aan onder meer instellingen, scholen, kinderdagverblijven en
bedrijven.
Scheepvaart
Doordat de slagerij net om de hoek van
de havens is gelegen, heeft Van Ginkel
van oudsher een hechte band met de
scheepvaart. Evenals hun voorouders
leveren zij via de ﬁrma Slobbe aan de
scheepvaart.
Dat gebeurt al lang niet meer vanuit de
winkel, maar vanuit een bedrijfspand
aan de Zuidhoek, waar Gerrit en zijn
vrouw Loes voornamelijk het bedrijf
runnen.

CCtje Zwemles

c foto burosolo.nl

Van de week heb ik mijn kleindochters zien zwemmen. Ik heb
er vijf, waarvan drie van mijn dochter en haar man. Een van
zeven en een tweeling van vier. Die van zeven zwom al twee
keer het bad op en neer, en nog twee keer op haar rug. Daarna ging ze duiken, over een door de badmeester opgehouden
soort hoelahoep. De andere twee sprongen, jammer genoeg
aan de andere kant van het bad, met een stuk of twintig ander
klein grut rond in het kikkerbadje. Lekker springen en hoofd
onder water houden, onder leiding van een kordate badjuffrouw.

Cox Column

Nou ben ik meestal niet zo enthousiast over onze moderne tijd, maar hier
werd ik echt heel blij van. Hier had, ten
opzichte van de vroegere tijd, echt een
verbetering plaats gevonden.
Ik weet niet hoe het bij u was, maar in
mijn tijd was zwemles een de hele week
verpestende ramp. Om te beginnen had
je er geen zin in, maar dat interesseerde
niemand. Vervolgens moest je vanuit
Zuid een drie kwartier durende reis
maken, met lijn drie, Groene Zoom
en Langegeer, via de Randweg, waar
allemaal dokters woonden en de
Beijerlandselaan, met winkels als Het
Zuiderstoffenhuis, Johan’s Cafetaria en
De Gele Pui, wat voor winkel de laatste
was weet ik niet, maar in mijn hoofd
sprak ik de naam altijd uit als De Gele
“Pwie”, altijd al francoﬁel geweest, dan

over het Sluissie en de Varkenoordse
brug, waar je zo lekker in de stoom kon
staan als ze aan het rangeren waren, en
dan door die eindeloze Oranjeboomstraat, aan de achterkant waarvan ik later
met de trein naar Brabant reed en de
troosteloze balkonnetjes bezag waar die
troosteloze was te drogen hing. Dan het
Stieltjesplein en de brug over als ie niet
open stond, en kijken naar de Hef, waar
volgens de verhalen voor de oorlog twee
jongens van af gesprongen waren, van
wie er een te pletter zou zijn gevallen,
maar ook de andere kant op kijken of de
Nieuw Amsterdam er lag, aan de kade
bij de Holland- Amerikalijn, of midden
op de Maas de Karel Doorman. Dan het
Bolwerk met het Witte Huis, met daarachter het bedrijf Kwint? of Flint? Dekkleden, waar mijn vader na de bevrijding

- Vlnr De echtgenote van Gerrit-Dirk, Jaap en zijn vrouw -

In 1999 moest dit bedrijf wegens drukte
en ruimtegebrek alweer verhuizen en
belandde in de Abel Tasmanstraat,
waar Richard, de zoon van Gerrit en
Loes, inmiddels ook al zeer enthousiast
meewerkt.
Ook Jaap, Marco en Arwin, de zoons
van Willem en Margriet, voelen zich
enorm betrokken bij het familiebedrijf
en zetten zich in waar nodig.
Willem en Margriet werken nog steeds
zes dagen per week in de slagerij die
een echte buurtfunctie heeft. Zij hebben

een vlag had gekocht, de troosteloze
Blaak op, met rechts een open vlakte met
de ruïne van de Laurenskerk en aan de
andere kant allemaal bankgebouwen, ja
zij wel, met op een ervan een beeld van
een naakte vrouw geplakt, BankbilJet
(Jet-met-de-billen-op-de-bank) oftewel
’t Nakie van ’t Blakie.
Later stond verderop het beeld van
Zadkine, waar wij toen (nog) de pracht
niet van in zagen, en dan de Coolsingel, waarvan de linkerkant ook op 14
mei 1940 was weggevaagd, het enige
gebouw was Atlanta, en verderop, in
het gras tot aan de Kruiskade, Luxor en
nog verder een soort houten eettentje De
Gastronoom. Hofplein en de Schiekade,
waar toen nog het Fransiscusgasthuis
stond, met aan de overkant het Ungerplein, waar ik later in de Siegrostudio
van Koos Groeneveld tientallen spotjes
voor Veronica heb opgenomen onder
auspiciën van de Sies Hofmanprodukties
en aan het eind ervan, in de bocht, kon je
het buitenbad zien, dat is al sinds jaar en
dag dicht gebouwd. Iets verder was je er
dan, de van Maanenstraat, het Sportfondsenbad. “Het Spatbordenfonds”, zei een
grappige tramconducteur.
Daar werd je opgewacht door zogenaamde badmeesters, van wie je weinig

tegenwoordig hulp van rechterhand
Anke, die de slagersvakschool volgt en
met veel liefde voor het vak vier dagen
per week bij hen werkt in deze, voor
de buurt zo vertrouwde, winkel in de
Voornsestraat.
Liety Fongers

meer kon krijgen dan een grauw en een
snauw. Van elk gevoel voor pedagogie
gespeende prolurken, die je met harde
hand het water in dreven, je alleen maar
uitfoeterend als je naar hun idee niet
goed genoeg achter de hengel zwom. Ik
kan me een dag herinneren waarop een
jongetje met een plankje voor hem in
het water stond. Hij moest, dat plankje
vasthoudend, zich voorover in het water
laten glijden, maar dat durfde dat jongetje niet. Wij allemaal er joelend omheen,
kinderen zijn barbaren, en de badmeester
maar snerende opmerkingen maken.
Op een gegeven moment zei de hufter:
“Kijk jongens, het is net een ooievaar,
op z’n ene been…” Nou, dat was lachen!
Dat moet voor dat jongetje een trauma
voor het leven betekend hebben.
Als ik dan nu zag hoe dat met mijn
kleindochters ging, er zit tóch vooruitgang in de wereld.
(Ik heb toch vlak na de oorlog ooit eens
een groot model van de Nieuw Amsterdam over de tramrails zien rijden, of heb
ik dat nou gedroomd?)
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Collectie Garda van het
Italiaanse merk Selva
Deze Elegante Collectie is leverbaar in noten en kersen.

Vitrine :
Tafel:
Stoel:

177*49*206 cm
150*100*77 cm
47*56*96 cm

€ 2615.€ 1300.€ 250.-

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

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

MEUBELSTOFFEERDERIJ

WOII - voorbij maar
niet vergeten
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!

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

* 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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

COMPUTE

Opticien

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

R STUK!!

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

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Laat U verrassen
door onze jassen
Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Behandeling bij u thuis mogelijk!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Van ontwerp tot realisatie

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Meubeltoonkamers MODERN

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

OPRUIMING!

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

slaapkamers bij
Modern in Schiedam
Hoge kortingen
inclusief plaatsing
montage en garantie

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

www.degedenkgroep.nl

Ook uw adres voor
senior bedden
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 127”
Weliswaar kwamen er geen honderden oplossingen voor de Waar-wasdat-nou-foto nummer 127 binnen, maar vele tientallen inzenders herkenden een stukje van ‘hun’ Pernis. De foto toonde de Tuinlaan, gezien
van de stoep van de Pernisser Molenweg. Tuinlaan schijnt de officiële
benaming te zijn; in de oplossingen werden voor dit stukje straat verschillende namen genoemd. Omdat die inzenders lieten merken over dezelfde
locatie te schrijven, heb ik die antwoorden als ‘goed’ beschouwd.

Arie Jan van Veelen Mzn. (Vlaardingen):
“Bij het doorbladeren van De OudRotterdammer zag ik ineens iets bekends.
Ik ben geboren in Pernis in 1931, dus
we waren nog niet door Rotterdam
ingenomen!!!
Voor de foto ging je linksaf naar de Molenweg, of zoals wij dat altijd noemden,
het Klooster. Rechts op de foto staan de
huizen, die aan de voorkant op de Pastoriedijk kijken. Wij noemden dit gedeelte
het Onderdijks. Wij woonden zelf op de
Pastoriedijk 128. Ik zat op de gereformeerde lagere school en als we uit school
kwamen, liepen we meestal Onderdijks,
dus via deze foto. Jan de schillenboer
kwam ook bij ons de schillen ophalen,
dus voor mij bekend. Ik heb leuke herinneringen aan deze foto en ik denk dat er
meer op zullen reageren.”
Mw Netten-Schotten (Pernis): “Dit is de
Tuinlaan in Pernis. De schillenboer had
als bijnaam Jan de Schil.”
Teun Kweekel (Zuidland): “Tuinlaan,
hoek Pernisser Molenweg, is de achterkant van de Pastoriedijk. Rechts was een
opslagkelder van een melkboer of groenteboer. Links was een opslagschuur van
mij; ik was bijrijder op een vrachtauto
van de Zuidlandse melkfabriek Quak.
Buiten melk leverden we ook frisdranken
aan diverse soorten winkels.”
J. Schilt (Pernis): “Wij noemden deze
straat vroeger Onderdijks. In de oorlogsjaren moesten we naar de Bijtelschool om
af en toe les te krijgen, doordat de andere
scholen door de Duitser bezet waren. Dan
gingen we bij voorkeur onder dijks langs,
dat was kennelijk spannender. Links was
de schuur van Jan de schillenman en
rechts de groentehandel van Koster.
Ik herinner mij, dat in de hongerwinter
44/45 op deze plek rijen mensen stonden
te wachten in de hoop bij Koster een
maaltje aardappelen te kunnen kopen.
Daarvoor kwamen ze met de Pernisseboot uit Schiedam of misschien ook
uit Rotterdam; veel moesten dan weer
met lege handen terug. De voorraad was
uitverkocht.
Ps Nog een foto toegevoegd, die ik
vroeger van de andere kant heb genomen
(Deze foto staat elders op deze pagina.
AvdS).”
Sjaan Mellaard (Hoogvliet): “Van de Pastoriedijk kon je naar beneden de Tuinlaan

in. Daar beneden woonde de schillenboer
(dat was Jan van de Steen). Dat mannetje
dat erbij staat ken ik niet, hoewel ik een
echte Pernisser ben. Ik kom nu nog vaak
in de Oudheidkamer; dat is er erg leuk,
daar kom je ook oude foto’s van Pernis
tegen.”
Marian Devilee (Spijkenisse): “Meteen
herkende ik de Tuinlaan. Daar waar het
jongetje staat, woonde inderdaad een
schillenboer. Die kwam natuurlijk ook
bij mijn ouders de schillen ophalen.
De goeie man deed indertijd natuurlijk
gewoon zijn werk, maar ik weet dat wij,
als wij vroeger bij zijn huis kwamen, als
de dood waren voor die man. Hij zag er
altijd heel vies uit en zijn huisje was ook
niet erg proper. Dat kwam bij mij als kind
over alsof deze man uit een spookverhaal
kwam.
De Tuinlaan lag achter de Pastoriedijk,
waar ik geboren ben. En waar het hekje
staat woonde in de jaren 60 een vriendin
van mijn tante. Naar mijn idee was dat
‘huis’ niet veel groter dan 25 vierkante
meter. Achterin zijn de kranen te zien
van, ik denk, Niehuis & Van den Berg.
Daar heb ik menig keer mijn vader opgehaald als die thuis kwam van de vaart.
Ik denk dat het raampje vooraan
toebehoort aan wat toen het woonhuis/
winkelpand was van de firma Van Dijk.
Kees van Dijk (alias De Knut) heeft heel
lang kleding e.d. verkocht. Toen mijn
vader mijn moeder net kende, kwam de
heer Van Dijk bij mijn oma om zijn geld
op te halen (destijds werd op afbetaling
gekocht). Mijn vader riep naar mijn oma
dat De Knut aan de deur stond. Hij wist
niet beter dan dat die man zo heette. De
heer Van Dijk vond het niet zo leuk en
mijn vader had natuurlijk een hoofd als
een biet. Ook mijn moeder heeft daar
jarenlang haar linnengoed, kleding e.d.
gekocht. Het huis van de schillenboer
staat er natuurlijk allang niet meer. De
huizen rechts staan er nog steeds.”
Wim van Leeuwen, Corona 6, 3204 CL
Spijkenisse: “Aan de linkerkant de schuur
en het huisje van Jan de Schil (scheldnaam); aan de rechterkant de kelderdeuren van groenteboer Janus Koster. Zijn
winkel was aan de Pastoriedijk. Zelf
ben ik jaren melkboer geweest en op dat
plekje met mijn winkelwagen eens door
de weg gezakt.”
Ook al is het een herhaling van zetten,

NU

TOEN
sommige inzendingen verdienen het toch
geplaatst te worden.
L.Nieuwenkamp (Rhoon): “Ik ben in
1934 in Pernis geboren en herkende de
WWDN-foto direct. Het is de ingang
vanaf de Dorpsstoep de Tuinlaan in.
De schuur waar het jongetje staat, is de
schuur van Jan de Schil (bijnaam); zijn
echte naam was Jan van der Steen.
Deze Tuinlaan, met links daarvan de
Molenweg was de plaats waar de Pernisser jeugd ging wonen in de periode direct
na de Tweede Wereldoorlog. Dit alles
vanwege Volksvijand nummer 1: De Woningnood. Ikzelf heb in de periode vanaf
1956 t/m 1966 in de Molenweg gewoond;
twee zusters van mij woonden iets later
ook in de Tuinlaan.”
Dit Voogt-van Rotterdam (Pernis):
“Schillenboer Jan van de Steen is al een
tijdje geleden overleden. Ik ben 9 maart
1940 in de Tuinlaan geboren. Uit verhalen heb ik begrepen, dat mijn moeder
een koffertje had klaar staan, voor als de
oorlog zou uitbreken. We mochten dan in
een keldertje van de Gezusters De Winter
schuilen; zij hadden een kruidenierswinkeltje op de Pastoriedijk. Tegenover de
oude schuur van de schillenboer zie je
de kelderdeuren van groenteboer Janus
Koster. Deze was ergens familie van de
schillenboer. Ik kwam veel bij de familie
Koster, ik mocht ook in de winkel helpen.
Ik denk nog vaak aan vroeger en mis mijn
‘oude woonbuurtje’ nog steeds, hoewel
ik toch elders in Pernis woon. Deze foto
deed me weer sterk aan vroeger denken.”

de Pastoriedijk. Wij hadden daar een
groothandel in groente en fruit. De buurt
waar de schillenboer woonde, werd door
ons ’t Klooster genoemd (Ik snap het niet
meer. Is Jan van de Steen de opvolger van
schillenboer Koster? AvdS).”
D. Jumelet (Spijkenisse): “De naam
Tuinlaan doet denken aan iets dat met
veel tuinen, groen en natuur te maken
heeft. Niets is minder waar. Het enige
dat aan de natuur deed denken, waren de
schillen en het groenteafval in de schuur
van schillenboer Jan van de Steen. In
mijn jeugd heb ik daar vele voetsporen
achtergelaten. Mijn grootouders woonden
aan het einde van de Tuinlaan. Mijn opa
was in die tijd de bekende dorpsomroeper, Opa Bal. Als ik daar liep, zag ik
nooit mooie tuinen. Maar ik wist wel, dat
ik op weg was naar een lieve oma en opa.
Die tijd is nu voorbij.”

De attentie gaat naar Spijkenisse, als
compensatie voor een door het wegdek
gezakte melkwagen.
Nog even dit: Zeer regelmatig ontvang
ik ver na de inzenddatum e-mailtjes met
oplossingen. Vaak geeft de afzender als
reden voor de te late inzending op, dat
broer/zus/kennis/of wie dan ook De OudRotterdammer zeer laat naar zijn adres
gestuurd heeft.
Omdat de oplossingen per e-mail komen,
is het duidelijk dat de afzender internet
bezit. En op dit internet is (bij www.
deoudrotterdammer.nl of www.ditisrotjeknor.nl) op de dag van verschijning van
de krant al de nieuwe opgave te bekijken.
Ik adviseer: maak daar dan gebruik van.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 129

Deze WWDN-foto is duidelijk op een maandag genomen: kijk maar naar de wapperende was op het dak van het hoekpand. De ‘kabel’ was er ook nog niet, getuige de vele
TV-antennes. Minstens één straatbewoner(?) verplaatste zich per Solex, een enkeling
had een auto en de rest stapte op de tram, die voor de deur langs reed. Enkele bomen
completeerden het straatbeeld en daarom kan de vraag worden gesteld:
- Zo zag de Tuinlaan er van de andere kant uit -

L.A. Meyboom (Abbenbroek) gaat het
(voor mij) moeilijk maken: “Het jongetje
op de foto staat voor de ingang van de
schuur van de schillenboer. Deze heette
Koster (Meyboom heeft de naam Koster
tweemaal onderstreept. AvdS). Aan de
zijkant van de schuur was een woning
gebouwd; daar woonde de schillenboer.
Ik schat dat de WWDN-foto in circa 1950
is gemaakt. De kelderdeuren rechts waren
van de broer van de schillenboer, groenteboer Janus Koster.
Wij woonden met ons gezin ook aan

Met andere woorden: Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl
of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 1 november 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

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

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



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

Venrooy Tandtechniek

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

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

€ 750,--

voor

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.

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

* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier

l
l

Reparaties klaar terwijl u wacht
Persoonlijke aandacht en service
klikgebit-specialisten
Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

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

* Stoelen matterij

l

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Marco Leer 0186-603268

STOELEN VLECHTERIJ

KUNSTGEBITTEN

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

Behangers en Schilders aanwezig.

Tel.: 010-4145808

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

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Een

gedenksteen

zorgt

voor

een

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

nu tot
e
i
t
c
sa
r
a
a
j
na
inG

t
r
O
K
25%

tie
decora
m
a
a
r
rk
huisme
e
l
l
a
p
o
wering
n
o
z
n
e
en buit

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

Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.nl
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Voorlopig de laatste aflevering in onze serie over zorg aan ouderen. Drie medewerkers van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
richten zich op de mantelzorg.

Laat zorgverlener samenwerken met vrienden en familie
Informatie
Opinie

De vraag naar zorg neemt de komende jaren, door de vergrijzing van de bevolking, alleen
maar toe. Het Sociaal Cultureel Planbureau becijferde onlangs dat de snelheid waarmee de
vraag groeit weliswaar wat afneemt ten opzichte van het verleden, maar toch zullen er in
2030 zo’n 140.000 mensen extra nodig zijn in de ouderenzorg. Het is daarom belangrijk de
formele zorg door professionele hulpverleners en informele zorg door mantelzorgers meer op
elkaar af te stemmen, juist in sectoren als de ouderenzorg. Door mantelzorgers beter te betrekken en te ondersteunen kunnen de tekorten aan menskracht beter worden opgevangen,
en op een manier die aansluit bij de voorkeuren van patiënten én mantelzorgers.
Het is allereerst goed te benadrukken
dat mantelzorgers vaak veel voldoening ontlenen aan het zorgen voor hun
naasten. Veel patiënten hebben een
sterke voorkeur zorg te ontvangen van
hun naasten in plaats van (vaak wisselende) formele zorgverleners.
Dat kan echter alleen zolang draaglast
en draagkracht voor de mantelzorgers
in evenwicht blijven. Helaas lukt
dat in veel gevallen uiteindelijk niet,
waardoor mantelzorgers overbelast
raken met als gevolg dat patiënten
versneld moeten worden opgenomen in
verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Afstemming
Door een slimmere mix van formele en
informele zorg kan dit worden voorkomen of uitgesteld. Daardoor wordt
de zorg niet alleen beter afgestemd
op de wensen van mantelzorgers en
patiënten, maar kan ook de druk op
de formele zorg worden verminderd.
Daarvoor zijn wel in ieder geval drie

zaken nodig.
Ten eerste dient de formele zorg meer
open te staan voor een actieve betrokkenheid van mantelzorgers in het zorgproces. Ook wanneer het zwaartepunt
van zorg al bij de formele zorg ligt,
zoals na opname in een verpleeg- of
verzorgingshuis. Veel mantelzorgers
kunnen en willen ook dan nog graag
bijdragen aan de zorg voor hun naaste.
Helaas ondervinden mantelzorgers
hierbij vaak belemmeringen. Een
goede afstemming en verdeling van de
zorgtaken blijft door gebrek aan communicatie hierover achterwege. Dat is
een gemiste kans op ‘meer handen aan
het bed’: de kwaliteitsverhoging waar
al jaren naar wordt gestreefd.
Door in deze samenwerking te investeren en mantelzorgers meer en beter
in te schakelen in die fase van de zorg,
kunnen hulpverleners worden ontzien
zonder dat daarmee de omvang en
kwaliteit van de zorg in het gedrang
komt.

Ondersteuning
Ten tweede dient de ondersteuning
voor mantelzorgers door formele zorgverleners te verbeteren. Teveel mantelzorgers raken overbelast als gevolg van
gebrekkige ondersteuning. Daarnaast
mijden zij nogal eens ondersteuning.
Soms omdat de patiënt moeite heeft
met meer formele ondersteuning, maar
ook voelen mantelzorgers zelf (hoe
onterecht ook) soms het krijgen van
meer formele hulp als eigen falen.
Door een actievere ondersteuning
kunnen mantelzorgers naargelang hun
wens de zorg voor hun naaste langer
volhouden en zodoende intensievere
thuiszorg en dure opnames uitstellen. Sinds de invoering van de Wet
maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
ligt hier een belangrijke rol voor
gemeenten.
Ten derde zullen algemene regelingen
als zorgverlof, zorgverzekering en

persoonsgebonden budget moeten
worden aangepast om de toekomstige
mantelzorger beter in te zetten.
Juist gegeven demograﬁsche trends als
de vergrijzing van de bevolking, de afgenomen omvang en grotere regionale
spreiding van families en de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen
(zij vormen nog altijd de overgrote
meerderheid van de mantelzorgers)
zal mantelzorg in de perioden dat dit
nodig is op een goede wijze kunnen
worden ingepast. Hiervoor dient ook
maatschappelijke en ﬁnanciële ruimte
te komen.
Verstandig borgen
Een ﬂexibelere kinderopvang en
woningmarkt, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het organiseren van
wijkgerichte ondersteuningsnetwerken
rondom ouderen zijn in dat kader ook
van belang.
Kortom, gegeven het voorspelde tekort
aan arbeidskrachten in de ouderenzorg
is het van belang taakschikking tussen
formele en informele zorg opnieuw
te bezien. Het is daarbij cruciaal om
de inzet van mantelzorgers op een
verstandige manier te borgen en waar
mogelijk uit te breiden.
De wijze waarop kan uiteraard verschillen en is voor oudere mantelzorgers (vaak partners van de hulpbehoe-

vende) bijvoorbeeld anders dan voor
jongere mantelzorgers (zoals kinderen
die voor een hulpbehoevende ouder
zorgen).
Door een goede ondersteuning en betrokkenheid van mantelzorgers worden
niet alleen op een efﬁciënte manier
meer mensen bij de ouderenzorg
betrokken, maar wordt die ook dicht
om de patiënt heen georganiseerd. Dat
is niet alleen nodig, maar ook beter
voor iedereen.
Werner Brouwer, Renske Hoefman
en Job van Exel zijn van het Instituut
Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam

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
Alleenstaande met AOW,
zorg- en huurtoeslag
Ik ben alleen en wil graag duidelijkheid over mijn nabestaanden en eventuele erfgenamen. Ik krijg huurtoeslag,
zorgtoeslag en AOW. Wat gebeurt
daarmee als ik overlijd?
Een testament heeft alleen zin als u
veel vermogen (zoals spaargeld) nalaat
en u wilt bepalen aan wie u het nalaat.
De huurtoeslag en zorgtoeslag worden
nog over de maand van overlijden uitbetaald op uw rekening of verrekend.
De huur moet onmiddellijk opgezegd
worden na uw overlijden. De AOW
stopt de dag na uw overlijden en dat
kan soms betekenen dat uw nabestaanden nog wat moeten terugbetalen. Voor
echtgenoten/partners, minderjarige
kinderen en voor partners met wie u
samenwoonde en die voor u zorgden,
is er nog een overlijdensuitkering (van
ook een maand).
U schrijft dat u alleenstaand bent, dus
uw wettelijke nabestaanden (in eerste
instantie de familie, broers, zussen,
vader/moeder, of verdere bloedverwanten) zullen uw nalatenschap moeten
afwikkelen, tenzij u in een codicil

iemand anders aanwijst. Daarin kunt u
nog een aantal wensen (bijvoorbeeld
over uw uitvaart en over uw spulletjes)
kwijt, maar het voert hier te ver uit
te leggen aan welke eisen een codicil
moet voldoen. Uw vraag is wat dat
betreft ook te algemeen. Wilt u meer
weten, vraag dan om hulp.

voor het eventueel opheffen van uw
bankrekeningen. Ze kunnen overigens
niet zonder een verklaring van erfrecht
(te verkrijgen bij een notaris) over het
saldo beschikken en/of nog nabetalingen doen.

Testament nodig als je
het anders wil doen
Ik ben 68 jaar, gescheiden en heb drie
zonen. De middelste zoon zie ik al bijna
twintig jaar niet meer. Met de andere
twee heb ik goed contact. Nu ik wat ouder word, wil ik graag het één en ander
geregeld hebben. Als mij wat overkomt,
hoe kan mijn oudste en dichtbij
wonende zoon dan de privé-rekening
opheffen en kan hij het bestaande
saldo dan gewoon opvragen? De zoon
die ik nu nooit zie hoeft niet te komen
als ik er niet meer ben, want daar zit
niemand op te wachten. Wat kan ik
vooraf regelen?

Vrouw rijdt met fiets
tegen autoportier
Mijn vrouw is kort geleden met haar
ﬁets tegen een openslaand autoportier
aangereden.
De automobiliste verklaarde direct
dat het mijn vrouw haar schuld was.
Consequenties: ringvinger gehecht, vijf
weken gips wegens gebroken handwortelbeentjes. Uiteindelijk, onderging zij
een operatie wegens een verbrijzeld
handwortelbeentje. Plus de nodige materiële schade: doorgeknipte trouwring,
kapot horloge en aan de ﬁets.
Bij het ongeval is politie en ambulance
geweest. Politie heeft mijn vrouw naar
de EHBO gebracht. De automobiliste
weigert het formulier in te vullen en de
politie onderneemt niets. De automobiliste zou hebben verklaard dat het
portier al openstond en het dus niet
haar schuld was. Mijn verzekeringsmaatschappij wil er ook niks mee doen.
Wat nu?

Indien u na uw overlijden iets anders
geregeld wilt zien dan volgens het wettelijk erfrecht (dat betekent in uw geval
dat uw kinderen gelijke delen van u
erven) dan valt het zeer aan te raden in
een testament vast te leggen wat u wilt.
Uw erfgenamen zijn verantwoordelijk

Financiële zaken

De vrouw die het autoportier opende
of net had geopend zit misschien fout.
De politie zou haar voor onvoorzichtig
gedrag in het verkeer een boete kunnen
geven, maar heeft wel andere zaken
aan het hoofd die ongetwijfeld voorrang krijgen.
Als er geen verdere ‘schade’ is dan
gezondheidskosten (die overigens in
eerste instantie onder de ziektekostenverzekering van uw vrouw vallen),
zal de verzekeringsmaatschappij niet
zo gauw proberen te gaan verhalen
op de verzekeringsmaatschappij van
de vrouw. Zeker niet als het juridisch
nogal twijfelachtig is.
Wat wilt u eigenlijk? Dat deze vrouw
wordt beboet of dat de verzekeringsmaatschappij de medische kosten gaat
verhalen (aansprakelijk gaat stellen)
op deze vrouw, terwijl deze kosten
waarschijnlijk toch al gedekt zijn? De
kwestie ligt te gecompliceerd dat de
verzekeringsmaatschappij en de politie
daarvoor veel moeite gaan doen.
Of deze automobiliste werkelijk fout
zit, bepaalt overigens uiteindelijk de
rechter in geval van blijvende meningsverschillen. Wij denken dat u ook niet
op deze moeizame rechterlijke weg zit
te wachten.
U kunt nog proberen deze vrouw zelf

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
aansprakelijk te stellen voor de materiele schade toegebracht aan uw vrouw.
Wij vrezen echter dat zij daarop niet
zal ingaan!
Aan uw verzekeringsmaatschappij had
u ook moeten speciﬁceren wat werkelijk uw eigen schade (materieel en qua
gezondheidskosten) is en verwijzen
naar uw eigen verzekeringsnummer
(algemene aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering?). Nu
stelt u het zo in het algemeen dat de
verzekeringsmaatschappij denkt ‘waar
slaat dit op’.
Huursubsidie na het
overlijden partner
Wij bewonen een appartement in
de vrije sector en komen niet voor
huursubsidie in aanmerking. Onlangs
heb ik gehoord dat bij overlijden
van de man, de vrouw eventueel in
aanmerking voor huursubsidie komt.
Is dat juist?
Dat hangt allemaal af van het inkomen
van de overblijvende partner en van
de hoogte van de huur. Boven een
bepaalde (kale) huurgrens wordt geen
huursubsidie meer verstrekt. Wilt u
daarover meer weten kijk dan op www.
toeslagen.nl (van de Belastingdienst).
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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.

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
Dam 22
Openingstijden:
Rotterdam
Schiedam
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

Tel: 010-2188876

www.miedemaenzn.nl

Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

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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- Advertorial -

Stel: u staat al enige tijd ingeschreven voor een zorgwoning. Op een dag komt de verlossende brief: er is er eentje voor u vrijgekomen! Denk niet dat u dan alle tijd geboden wordt
om de verhuizing te regelen. Integendeel. Binnen zes dagen moet u ingericht en verhuisd zijn en de praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat weinig mensen dat redden.
Bij overschrijding van die termijn kan u dat veel geld gaan kosten.

Your Change neemt inrichting van uw nieuwe zorgwoning uit handen

‘Dit is nou echt het Ei van Columbus’
Rotterdam - Twee jaar geleden heeft
minster Klink in overleg met alle
zorginstellingen een termijn vastgesteld
waarbinnen een vrijgekomen woning
ontruimd en weer bezet moet zijn:
binnen slechts 13 dagen! Dus, 6 à 7
dagen voor ontruiming en 6 à 7 dagen
voor herinrichting. Wordt die termijn
overschreden, dan krijgt de zorginstelling van het rijk de rekening gepresenteerd voor alle dagen dat de woning niet
bezet is geweest. En loopt u het risico
dat de zorginstelling de kosten aan u
doorberekent. Sinds maart 2009 biedt het
jonge Rotterdamse bedrijf ‘Your Change
onze zorg BV’ een unieke oplossing voor
dit probleem. Als u met Your Change in
zee gaat kunt u er op vertrouwen dat u
binnen een week uw intrek kunt nemen
in een schitterend opgeknapt en ingericht
huis. “Uw stress wordt op die manier
onze zorg”, zegt Arnold Veldhuijsen,
directeur van Your Change.
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Blij én bezorgd
“’t Klinkt misschien gek, maar toen we
bericht kregen dat er een woning voor
ons was vrijgekomen in het Herman
Gorterhof in Spijkenisse waren we blij
én bezorgd.” Mevrouw Henderson kijkt
ons glimlachend aan. “We wisten van die
regeling en raakten toen min of meer in

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

paniek. Hoe gaan we dat nou doen? Totdat ik ergens iets las over Your Change.
Ik zei meteen tegen mijn man: dat is het
Ei van Columbus!”

- Your Change heeft ons fantastisch uit de
brand geholpen -

Haar man vervolgt: “Ik was altijd een
goede klusser, maar ik kan helaas niet
meer zoveel. De kinderen willen ons
dolgraag helpen, maar wonen verspreid
over het land en hebben het altijd druk.
Your Change heeft ons fantastisch uit
de brand geholpen. Binnen een week
konden we genieten van onze nieuwe,
compleet gestoffeerde woning.”
Spectaculair
Klinkt spectaculair, maar hoe doet Your
Change dat, binnen een week een huis
opnieuw witten, behangen, voorzien

van nieuwe vloerbedekking, vitrage,
gordijnen en zelfs meubileren met speciaal voor zorgwoningen geselecteerde
meubels? Arnold Veldhuijsen van Your
Change: “Door alles in eigen hand te
houden. Ons team van specialisten staat
altijd startklaar om aan de slag te gaan,
zodat we geen kostbare tijd verliezen.
We komen eerst langs met ons inmiddels
beroemde ‘presentatiekoffertje’. Klanten
kunnen vanuit hun luie stoel keuzes maken uit een prachtige collectie kwalitatief
hoogwaardige materialen die volledig
voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld
de brandveiligheid die een zorginstelling
hanteert. Daarna wordt de stress van de
klant ónze zorg. De klant kan dan rustig
een weekje achterover leunen tot de dag
van de verhuizing.”
Concept slaat aan!
Niet alleen het echtpaar Henderson
steekt de loftrompet over het werk van
Your Change. Ook bij Arie en Annet
Boerma uit Zuidland sloeg het concept
meteen aan. Hun (schoon)moeder kreeg
begin dit jaar een zorgwoning in een
Verzorgingshuis van Careyn op Voorne
en Putten aangeboden. Arie: “Aanvankelijk dacht ik die klus met mijn broer te
kunnen klaren. Maar wij hebben allebei
een drukke baan en zagen al gauw dat

wij die termijn van zes dagen niet gingen
halen. Bovendien vergisten we ons in de
meubels van moeder. Veel te groot voor
haar nieuwe huis! Daarom waren we
ook blij met het meubelaanbod van Your
Change”.

- Binnen één week was alles klaar -

“Ada Roodenburg, coördinator facilitaire
dienst van Careyn, tipte ons over het
bestaan van Your Change. Binnen een
week was de woning kant en klaar
opgeleverd, en hadden wij daarmee
onze handen vrij om de verhuizing in
alle rust te regelen”. Hun enthousiasme
over het concept wordt volledig gedeeld
door mevrouw Roodenburg. “Het Your
Change concept is hier met open armen
ontvangen. Wij bevelen het bij alle
nieuwe bewoners daarom van harte aan.”

Dit kunnen wij binnen een
week voor u doen!
- vloerbedekking, vitrages, gordijnen,
behangen, witten (plafonds)
- meubileren met speciaal voor zorg
woningen geselecteerde meubels
- alle materialen voldoen aan brand
veiligheids- en schoonmaakeisen
- wij werken uitsluitend
met professionals
- wij berekenen een scherpe,
aantrekkelijke prijs
- u geen stress, ’t is onze zorg
- u de rust, wij doen de rest
- begeleiding van het begin
tot aan de oplevering
Wilt u ook eens in het koffertje kijken van
Your Change? Bel ons voor een afspraak
op 010-243 36 12 (overdag) of ’s avonds
en in het weekend op 06-51 84 54 74.
We komen graag bij u langs! Bezoek ook
onze stand op de beurs 55 plus Expo, die
wordt gehouden in Ahoy’ Rotterdam van
3 t/m 7 november a.s.
YOUR CHANGE onze zorg B.V.
Schiekade 830, Postbus 299
3000 AG Rotterdam
Telefoon: 010-243 36 12
Mobiel 06-51845474
Fax: 0181-66 08 08
e-mail: info@yourchange.nl
WWW.YOURCHANGE.NL

Met beschuit het zeegat uit
In de vroege jaren vijftig zat bij elke rol Hooimeijer beschuit een scheepsplaatje. Die waren van de hand van
scheepvaartpublicist G.J. Frans Naerebout, die ook de tekst in de bijbehorende albums verzorgde. Men stelde zich tot
doel de jeugd ‘zeebewust’ te maken, maar een ander doel was natuurlijk zoveel mogelijk beschuit te verkopen. Dat
lukte aardig, want er zijn meerdere albums uitgekomen met in elk daarvan 96 plaatjes.

- Foto: Jan de Jonge van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

In het derde deel ‘Zwervers op Zee’
zit een plaatje van de fraaie zeesleper
HOLLAND van rederij Doeksen uit
Terschelling en dat schip is nog steeds te
bewonderen, varend en wel. Hier, met de
Erasmusbrug als decor, geeft het acte de
présence op de Wereldhavendagen.
In de originele kleuren met thuishaven
Terschelling is dit stukje ‘Hollands
Glorie’ een lust voor het oog en de typische cadans van de 2100 pk Werkspoor
dieselmotor een weldaad voor het oor.
De HOLLAND, in 1951 gebouwd op de
scheepswerf van Ferus Smit in Westerbroek en nog immer met de Roepnaam
PESK (Paraat En StartKlaar), is haar
leeftijd van 59 jaar niet aan te zien.
Netjes in de verf maar ook motorisch in
prima staat want dankzij monteurs van

Wärtsilä, de Finse machinebouwer die
onder meer Werkspoor overnam, is met
de hulp van veel vrijwilligers de motor
afgelopen winter gereviseerd.
De roemruchte historie van de ‘HOLLAND’ vermeldt dat van 1952 tot 1975
niet minder dan 161 geslaagde bergingen
van in nood verkerende schepen zijn
verricht. Van 1975 tot 1998 werd het
verhuurd aan Rijkswaterstaat als waarnemings- en onderzoeksvaartuig, waarna
sloop dreigde. Via een stichting is dit
voorkomen en het schip gerestaureerd.
Al enige jaren is het nu te huur voor verschillende doeleinden en worden reizen
met passagiers gemaakt.

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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Dubbeldik
Ik heb 18 jaar gewoond in de Engelsestraat nr
16 en ging op school in Oud-Mathenesse. Ik
ben, zoals ik een beetje provocerend altijd zeg,
een ‘originele Baby Boomer’ van 1946. Ik ben
onder meer verzamelaar van diverse merken
ijspapiertjes.

UITGELICHT
Uit eten in de
restaurants van Aafje
Feestelijke aanbieding
wegens onze naamsverandering!
De verpleeg- en verzorgingshuizen van Aafje beschikken over gezellige,
sfeervolle restaurants. Bewoners, familie, omwonenden of belangstellenden, iedereen is er altijd van harte welkom. Als u nu komt eten is dat
extra voordelig.
Tot en met 31 december 2010 krijgt iedere lezer van De Oud
Rotterdammer die met 2 personen komt eten tegen inlevering
van de originele bon namelijk éénmalig de 2e dagschotel voor
de halve prijs!
Daarnaast ontvangt u bij de kassa een
maaltijdenstrippenkaart, waarmee u
na negen keer eten de 10e dagschotel
gratis krijgt. Houders van de Aafje Pas
(De Stromen Opmaat Pas) kunnen de
strippenkaart óók in combinatie met
de actie ‘2e persoon 50% korting’ gebruiken! Als u met twee personen komt
eten ontvangt u de tweede dagschotel
dus voor de halve prijs en krijgt u beide
een strippenkaart met stempel.

Als er ooit een merknaam is verbasterd en verkracht is
het wel de merknaam van Jamin. Voor de naam stond
de letter C, hetgeen leidde tot de verbastering. In mijn
verzameling heb ik de eerste SJAAMIN ijsverpakkingen, de blauwe en de bruine. De blauwe waren 10 cent
en de bruine 15 cent. Blauw was een wit vanilleblok
en in het bruine papiertje idem, met een laagje van
circa drie centimeter (lekker gul!) chocolade. De latere
nieuwe verpakkingen waren voorzien van de opdruk
Oosterhout, de laatste vestigingsplaats van Jamin. Reden
waarom veel Rotterdammers, alsmede de werknemers
van Excelsior buizenfabriek het latere Hoogovens/
Corus, in Oosterhout en omstreken zijn gaan wonen. De
Brabanders waren (en zijn nog) niet zo blij met de komst
van die grote muilen uit Rotjeknor.
Mn ijsje mocht ik kopen omdat ik lief was geweest.
Vader was de hele week van huis, in de kost in Vlissingen en werkzaam bij de Schelde. Bij thuiskomst
van hem werd de week doorgelicht en als ik lief was
geweest, mocht ik kiezen tussen een ﬁetsje huren in het

Witte Dorp of een ijsje kopen van Jamin bij de latere
Vishandel Vellekoop. Over Vellekoop, eigenaar Jan en
zoon Fred kan ik (en zaterdagavondklant Pim Doesburg
ook ) nog een anekdote vertellen.
Groet Robert Groeneveld
06 53 496666
Amersfoort
dutchline@xmsnet.nl
PS. Uiteraard kom ik naar de reünie, met Cor Spiljard,
Kees Seip, Dick Zeegers, Cor van der Roer, Henneke
Groeneveld. Waar zijn ze gebleven die toppers van toen;
Wim Kranenburg, Frans van Putten, Rijk van Veen,
Ineke Poldervaart, Henny vd Berg( showbink ), Henny
Andre( Kale), Herman de Peinder (Bolle), de broers
Cor en Wout, Rinus Tijdgat (Muis), Ben Roobol (de
Huilebalk), Geert Jan Krastman en zusje Anneke, Koos
Vermeulen, Adrie Dwarswaard, Norbie Ridderhof, Chris
Sigmond en vele anderen.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (71)

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 gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle
aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende
foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt eind dit jaar. Bijgaande foto is er een van de 185 die de
samenstellers van het boek hebben geselecteerd voor het derde en laatste deel van deze trilogie. Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen
zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

Deze actie is voor alle lezers. Normaal zijn strippenkaarten alleen voor
pashouders. Wilt u in het vervolg ook
de 10e dagschotel gratis krijgen? Word
dan nu houder van de Aafje Pas! U
bent de laatste maanden van 2010
al pashouder voor € 5. Vanaf 2011
betaalt u € 18,50 per jaar. Bel met
onze Zorglijn 0900 8664 (€ 0,10 p.m.)
of vraag naar de aanmeldfolder in het
restaurant.

De restaurants die meedoen aan deze actie:
Brasserie ‘Aan de Boezem’ Hoppesteyn - Boezemsingel 100, Rotterdam
Restaurant De Nieuwe Plantage - Weteringstraat 225, Rotterdam
Restaurant Meerweide - Grote Hagen 98, Rotterdam
‘In den Nobele Steeg’ Reyerheem - Torenmolen 1, Ridderkerk
Brasserie ‘ Onder de Wilgen’ Schiehoven-Wilgenplas - Hamakerstraat 77, Rotterdam
Restaurant Zuidwijk - Schoonegge 60, Rotterdam
‘De Pascolet’ De Twee Bruggen - Pascalweg 41, Rotterdam
‘De Schranserij’ De Vijf Havens - Zevenkampse Ring 40, Rotterdam


Tegen inlevering van deze bon krijgt de 2e persoon 50% korting op
de dagschotel. Daarnaast ontvangt u een maaltijdenstrippenkaart.
Geldig t/m 31 december 2010.

Naam:
Adres:
Postcode:
Tel. Nr.:
Geboortedatum:

Woonplaats:

Fenomena
Rotterdam heeft in de loop der jaren heel wat bijzondere zaken binnen de stadsgrenzen gehad, zoals
in 1985 Fenomena in Het Park bij de Euromast. Dit
was een uit Zwitserland afkomstige prachtige en
vrolijke natuurwetenschappelijke tentoonstelling. Je
kon er zelf allerhande proefjes en experimenten uitvoeren, die vrijwel nooit mis of kapot konden gaan.
Het op een achtbaan gelijkende tentoonstellingspaviljoen was volledig uit bamboe opgebouwd en had
een elegante, voor een deel doorzichtige, oersterke
constructie. Hierin waren het restaurant en de tentoonstellingsruimte ondergebracht. Cabaretier Freek
de Jonge stelde Fenomena op 24 mei 1985 open
voor het publiek. Dat kon op het nippertje, doordat
de opbouw van de bijzondere tentoonstelling op 6

mei werd getroffen door een staking van de Houtbond FNV om druk te zetten op cao-onderhandelingen over onder meer arbeidstijdverkorting. Overigens trok de expositie ruime belangstelling, maar
kwam na de sluiting in november 1985 in ﬁnanciële
problemen. Op 16 januari 1987 liet de Zwitserse
onderneming Récréation Lausanne beslag leggen op
het materiaal van de tentoonstelling dat in de haven
gereed lag voor verscheping naar Montreal.
De vraag van de samenstellers van ‘Henk Hartog
Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’: wie heeft
bijzondere herinneringen aan Fenomena?
Reageren kan via e-mail: reinw@telfort.nl of 0107863728. Het is mogelijk te reserveren voor deel 2
van ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’.
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Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

KLOKKEN
OP VOORRAAD

Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Gratis opgehangen
en geplaatst door heel
Nederland. Reparatie
van alle uurwerken
in eigen atelier

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

Barometers
zonnig geprijsd

www.meubelcentrumzuidland.nl

Actiemodellen:

MEGA
OPRUIMING
SLA NU UW SLAG!
Relaxfauteuils, draaifauteuils, sta-op fauteuils

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

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

Druk-/zetfouten voorbehouden.

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen

SFEERHAARDEN
SHOWROOM OPRUIMING
KORTINGEN
TOT WEL 50%

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

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

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

10% korting

Rikkoert Lekkerkerks
Klokkenhuys heeft
voor u een ongeëvenaarde collectie barometers samengesteld.
Leverbaar in vele
houtsoorten of geheel
in glas met roestvrij
staal.

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl
Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

UW HAARDEN SPECIALIST
Het adres voor: gaskachels, houtkachels,
bio-branders, openhaarden, pelletkachels, etc.

Met de grootste collectie elektrische
sfeerhaarden en kleine schouwen
U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

HINDERLIJKE KLEDING
MAG OPENGEKNIPT WORDEN
WAT JE AL NIET LEERT OP EEN REANIMATIE- EN AED-CURSUS.
Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Meld je aan op www.6minuten.nl

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

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd
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4e editie

Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam

woensdag 3 t/m zondag 7 november 2010
Dé beurs voor 55-plussers in Zuid-Holland
Dagelijks
geopend van
10.00 tot 17.00 uur

KBO

55 Plus Expo 2010 -

Zuid-Holland

Timotheus Decoraties
Voorhaven 38 C Rotterdam

Wij verkopen oa PTMD, Baroque

Fotolijsten Theelichtjes
Kandelaars Schalen Vazen
Rozenkransen
Heiligenbeelden
Wierook

Medaillons
Kruizen
Kaarsen

Delfts blauw
Zijden bloemen
Open wo t/m za 12.00 – 17.00 u
www.timotheusdecoraties.nl

Het gezelligste
dagje uit van
wo. 3 t/m zon. 7 november - Ahoy te Rotterdam
het jaar

U komt
toch ook?

Pak ook vergrijzing woning stevig aan
Veel ouderen wonen in woningen die volgens de huidige maatstaven verouderd zijn.
Toch willen de meeste ouderen graag zo
lang mogelijk in hun woning blijven. Ook
de overheid wil dat en streeft ernaar tienduizenden woningen ‘levensloopgeschikt’
te maken. Uneto-VNI houdt zich al geruime
tijd bezig met het ontwikkelen en toepassen
van (installatie) technieken om woningen
levensloopgeschikt te maken. Maatschappelijk is dit van groot belang. Een vergrijzende bevolking brengt toenemende kosten
met zich mee.

“KWALITEIT VOOR EEN ZACHTE PRIJS”

West-Kruiskade 97-99-101
3014 AN Rotterdam
Tel: 010 - 414 88 98
www.capricemeubelen.nl

Organisatiepartners

Woonservicegebieden:
Het gaat om de aanwezigheid van voorzieningen
Vervoerspartner

Mediapartner

Gemeente stelt burger tevreden met woonservicegebieden. Een priklaboratorium, een
consultatiebureau maar ook een buurtsuper. Dat zijn voorbeelden van de invulling van woonservicegebieden die in de
gemeente moeten worden ingesteld. Het
dienstenniveau in de wijken moet omhoog,
ondermeer om mensen prettig in een wijk
te laten wonen en bijvoorbeeld ouderen
langer thuis te laten wonen. In september
hoopt de wethouder met verschillende partners een convenant tot zonering te kunnen
ondertekenen.

Informatie: Expolaan BV - Bosschendijk 193 - 4731 DD Oudenbosch
T - (0165) 39 30 01 - E - info@55plusexpo.nl - I - www.55plusexpo.nl



Vul onderstaande bon in en maak kans op een
brunchboot arrangement voor twee personen.
De prijs wordt u aangeboden door Thor evenementen te Rotterdam.

2 + 3 zits bankstel in 2 kleuren
van € 1998,nu voor slechts

€ 1349,-

Vlaardingweg 85, 3044 CJ Rotterdam. (grens Schiedam, indu
Telefoon: 010 - 462 44 65, Fax: 010 - 245 74 54. info@aml-me

Vlaardingweg 85,
3044 CJ Rotterdam.
www.aml-meubelen.nl

De bon inleveren bij de kassa van de 55 Plus Expo in Ahoy

Reductiebon
55 Plus Expo 2010
wo 3 t/m zo 7 november
Ahoy te Rotterdam

De beurs voor
55-plussers
in Zuid-Holland
Geopend van
10.00 tot 17.00 uur
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam

Floordiscount.nl
Vul deze bon in en maak kans op een brunchboot
arrangement voor 2 personen
Naam

:

Adres

:

:

E-mail

:

Expolaan BV - Bosschendijk 193 - Oudenbosch - T - (0165) 39 30 01
E - info@55plusexpo.nl - I - www.55plusexpo.nl

• Top Click laminaat in diverse
kleuren voor € 14.95 - P/M2
Gratis leggen
• Balterio laminaat met 2 of 4 V-groef
voor € 17.95 - P/M2
Gratis leggen

Lid van:

 ANBO-Afdeling :
 KBO-Afdeling

€ 2,- korting op de toegangsprijs van € 8,Geldig voor maximaal 2 personen

• Laminaat voor € 9.95 - P/M2
Gratis ondervloer

Postcode :
Plaats

De goedkoopste
merkvloerenspecialist
van Nederland

:

 PCOB-Afdeling :

• Dichte trap bekleden met top
kwaliteit taptijten keuze uit 17
kleuren voor € 250,• Op alle A merk tapijten geven wij
20% korting en gratis gelegd
U kunt een vrijblijvende offerte
aanvragen naar info@floordiscount.nl
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-- Er op uit! Kalender -Jubileumtour Deep River Quartet ook in
Maasland

Te zien in sfeervol Theater Bonheur:

Herman Heijermans werd in 1864 in Rotterdam geboren. Hij schreef sociaal betrokken romans
en toneelstukken, waarvan Op Hoop van Zegen (‘De vis wordt duur betaald’) de allerbekendste
is.
Ook De Meid werd een enorm succes. Het speelt begin twintigste eeuw, wanneer de tegenstellingen tussen de sociale klassen nog duidelijk aanwezig zijn. Natuurlijk ontbreekt de humor niet
in zijn stuk - het is tenslotte een echte komedie.
In oktober staat De Meid weer eens op de planken in de geboortestad van Herman Heijermans.
Dit keer in het sfeervolle en intieme Theater Bonheur in het centrum van de stad, met plaats voor
80 toeschouwers. De vier acteurs in de versie van Bonheur spelen de zeven rollen in het stuk
met vaart en humor én het publiek ziet zowel het toneelstuk als de razendsnelle verkledingen van
de acteurs in de coulissen. Regisseur Peter Sonneveld zegt over deze keuze:”Toneelspelen is
eerlijk liegen. Ik vind het leuk de afspraak tussen acteurs en publiek te laten zien. De acteur die
speelt (‘nu ben ik dit personage’) en de toeschouwer die kijkt (‘nu geloof ik dat jij dat personage
bent’)”.
Theater Bonheur, Eendrachtsstraat 81 (hoek Witte de Withstraat), Rotterdam.
Speeldata 20 t/m 31 oktober 2010 woensdag t/m zaterdag 20:30 uur en zondag 15:30 uur. Toegang € 15,- / met kortingspas € 13,-. Reserveren via www.bonheur.nl of 010 404 6716. Kassa
open 45 minuten voor aanvang. Duur van de voorstelling 1 uur en 20 minuten.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen € 13,- per persoon én zij krijgen op
vertoon van dit artikel voor aanvang van de voorstelling een gratis kopje kofﬁe of
thee aan de bar in de foyer. Vermeld u bij reserveren even dat u Vriend van de Oud
Rotterdammer bent?

Meezing gala van Staal,
met bekende en minder bekende artiesten

Trio John Valk, Jazz op zijn best, en dansen mag!

Clap yo’ Hands! Zo heet de jubileumtour van de succesvolle a-capellagroep Deep River Quartet.
Al 25 jaar reizen de vier mannen al zingend en swingend door binnen- en buitenland en boeken
ze volle zalen met een mix van soul, jazz, rock, gospel, en klassieke muziek. Op vrijdagavond
29 oktober treedt het Deep River Quartet op in de Maaslandse Nieuwe Kerk, op uitnodiging van
korfbalvereniging ODO.

23 oktober

Sy Finck, Dick Rietveld, Brian
Sporkslede en Ace Vincent vormen het bekende a-capellakwartet. Hoewel hun stemmen ook
zonder muzikale begeleiding
iedere zaal vullen, worden ze
door hun eigen band bijgestaan
op toetsen, contrabas en drums.
De muziek van het Deep River
Quartet is moeilijk in een genre
onder te brengen, omdat de
mannen zoveel stijlen meester zijn. Eén ding is zeker: het Deep River Quartet staat garant voor
een avond vol prachtige muziek, waarbij het publiek af en toe een traantje moet wegpinken, maar
vaak ook een glimlach niet kan onderdrukken.
Het concert op vrijdagavond 29 oktober in Maasland wordt mede mogelijk gemaakt door Univé
Zuid-Holland en Re-Light Licht en Geluid. Kaarten kosten 17,50 en zijn te koop via de Nationale
Theaterkassa (tel: 0900 9203 (45 cpm) of www.ntk.nl) en in de volgende winkels in de regio:
- DA Drogisterij & Parfumerie, Huis te Veldelaan 2, Maasland
- Juwelier Pullen, Nieuwstraat 12, Maassluis
- Albert Heijn Supermarkt Haring, Keenenburgweg 15, Schipluiden
- Primera Den Hoorn, Dijkshoornseweg 31, Den Hoorn
- Combi Vakfotografie Q, Hoofdstraat 44, De Lier
- Esquina Mode, De Tuinen 53, Naaldwijk

Nu iedere 3e zaterdag van de maand ouderwets lekkere Jazz, LIVE in café restaurant Dik T. - Aanvang 4 uur tot een uur of 7 John Valk-piano, Jaap Gerritse –bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax, Wim Klein - drums Met veel gastspelers en er mag gedanst worden.
Op andere dagen bent u natuurlijk ook van harte welkom , voor koffie, lunch en diner
Café Restaurant Dik T., Hoogstraat 110 (naast de grote bibliotheek), Rotterdam (010- 413 98 23)

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

17 en 20 oktober
Documentaire: Het geheim contact met Londen

Accordeon Festival

OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

20 t/m 31 oktober
De Meid, komedie van Herman Heijermans

Een vermakelijke toneelavond over een brutale dienstmeid die haar mevrouw chanteert, gespeeld in
de ‘taal van toen’: “ ‘k Ben gek da’k ‘r om lieg. ‘k Mocht, ‘k ben jarig.”
Theater Bonheur, Eendrachtsstraat 81, Rotterdam - Wo t/m za 20:30 uur, zo 15:30 uur. Duur van de
voorstelling 1 uur en 20 minuten. Toegang € 15,- . Reserveren www.bonheur.nl of 010 404 67 16

Wees welkom in de oude Hollandse keuken, waar de keukenkast gevuld is met Oud Hollandse lekkernijen, waar de koffie staat te pruttelen en de borrel koud staat.
Neem u plaats aan onze keukentafel en geniet van de ‘liedjes van toen’. Op het menu staan beroemde vertolkers van het Nederlandse lied, zoals Willy Derby, De Ramblers, Jules de Corte, Conny
Stuart, Wim Sonneveld, Frans Halsema, Ramses Shaffy en Jasperina de Jong. Meezingen mag! Intussen kletsen we bij over die goeie ouwe tijd. Over grappige nieuwsfeiten uit de krant van vroeger,
over de bekende gezelschapsspelen en over de leukste radio- en televisieprogramma’s.
LCC Castagnet, Larikslaan 200, Rotterdam - 14.30 uur - Entree: € 3,00 / Rotterdampas € 2,25

AKZENT HOTEL
VENUE WILLINGEN
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op
een steenworp afstand van het gezellige centrum.
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!
Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de

info@venuehotel.de

Het
Reumafonds
zoekt
collectanten

Help reuma
de wereld uit

www.reumafonds.nl
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
(voor een betere darm werking)

verkrijgbaar bij;
Totaal Gemak RAIKA;
Winkelcentrum Binnenhof 55
Rotterdam-Ommoord
en

www.snoepvooriedereen.nl

Meezing gala van Staal
Op zondag 21 nov. en 19 dec. spetterende live artiesten in een
ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam,
Zaal Staal.
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Met zondag 21 november:

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

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

Herringtown Jazzband
29 oktober

55+Middag - Theatergroep ‘Mooi Weer’
Aan de Keukentafel

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*

24 oktober
C5Jazz, Schiehaven 11 – 15.00 uur – Entree € 7,50

21 oktober

Tel: +49 (0) 5632/40000

De vierde editie van het succesvolle Accordeonfestival is een feit. Diverse orkesten uit heel Nederland zullen hier aan deelnemen en Hoek van Holland op de muzikale kaart zetten. Het festival wordt
– net zoals in voorgaande jaren - gekenmerkt door zeer afwisselende muziek van orkesten met
diverse stijlen en orkestbezetting. LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland - 13:00 uur
- Entree: € 3,00 / Rotterdampas € 2,25

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

Deep River Quartet treedt op in Maasland

Nieuwe kerk, Maasland – 20.00 uur - Kaarten 17,50 via www.odomaasland.nl/concert of
NTK 0900-9203 / www.ntk.nl

3 t/m 7 november
55+ Expo Ahoy
Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

Mary Poppins viert jubileum:
200ste voorstelling een feit!

JOOP VAN DEN ENDE THEATERPRODUCTIES PRESENTEERT

SPECIAAL VOOR DE OUD-ROTTERDAMMER LEZERS

In het Circustheater is sinds april dit jaar de musical Mary Poppins te zien.
Inmiddels bezochten al ruim 350.000 mensen de voorstelling, is Mary Poppins
bekroond met 5 Musical Awards en werd vorige week de 200ste voorstelling van
deze magische Broadway hitmusical gespeeld. Dagelijks komen mensen vanuit
het hele land naar Den Haag Scheveningen om van deze musical te genieten.
Hoofdrolspeelster Noortje Herlaar, die opgroeide onder de rook van Rotterdam,
vertoeft voor haar rol dagelijks in Scheveningen.

Je bent opgegroeid onder de rook van Rotterdam, maar inmiddels is Den Haag ook een
soort thuishaven. Bevalt dat een beetje?
“Ik kom zelf inderdaad uit Maassluis, maar ging
met mijn ouders regelmatig naar Den Haag. En
tijdens mijn theateropleiding bekeek ik in Den
Haag vaak theatervoorstellingen. Op de jaarlijkse presentatie van het Haagse theaterseizoen, de
Uitmarkt, kom ik ook graag. Onder de bomen
van het Lange Voorhout hangt altijd een gezellige sfeer. Om te winkelen is het een stad waar
je alles kunt vinden. Ik vind het ideaal de dag
af te sluiten met een etentje aan de boulevard in
Scheveningen. De sfeer bij de strandpaviljoens
is heel leuk. Met de cast gaan we op zaterdag
tussen de middag- en avondshows meestal naar
een leuke strandtent om lekker wat te eten.”
Inmiddels is het alweer even geleden dat je de
rol van Mary Poppins in de wacht sleepte, hoe
gaat het met je na 200 voorstellingen?
“Heel erg goed! Alweer 200 voorstellingen,
maar elke dag blijft een feestje! We hebben een
geweldige cast, die zo op elkaar is ingespeeld
dat er ook echt interactie tussen elkaar mogelijk
is binnen onze rollen. Dit maakt elke voorstelling uniek. Het is heerlijk elke avond weer in

de huid van Mary Poppins te kruipen en deze
prachtige rol te mogen vertolken. Ik hoop dat
er nog heel veel voorstellingen volgen!”
Mary Poppins – de musical
Mary Poppins is de ontwapenende, maar ook
komische, nanny van de familie Banks, die
beschikt over opmerkelijke talenten. Mary
Poppins verschijnt en verdwijnt op onnavolgbare wijze met haar vliegende paraplu en een
betoverde reistas vol spectaculaire verrassingen.
Met haar uitbundige levensvreugde laat zij de
familie Banks en de toeschouwers zien, dat het
geluk dat je met elkaar deelt in de gewoonste
dingen te vinden is. In deze grootse Broadway hitmusical, met een vleugje nostalgie, de
nieuwste theatertechnieken en meer dan 150
medewerkers voor en achter de schermen, schittert Mary Poppins als nooit tevoren, waarmee
ze zorgt voor een hartverwarmende, magische
en eigentijdse musical.
Mary Poppins is exclusief te zien in het
Circustheater in Scheveningen.
Kijk voor meer informatie op:
www.musicals.nl

en CAMERON MACKINTOSH’S

LEZERSAANBIEDING!*

50% KORTING OP IEDERE 2e KAART

BOEK NU:

0900 1353

45 cpm

In al die jaren is de jaloezie, de haat, bij de
meid binnengeslopen en gevoed. Wanneer haar
mevrouw tijdens de zakenreis van haar man een
slippertje maakt met de pianoleraar en de meid
daar door een toeval achter komt, ziet ze haar
kans schoon. Al haar ingehouden boosaardigheid
komt eruit en ze begint haar mevrouw te chanteren: “Ja, nou benne de blaadjes verhangen!”.
Maar dan komt meneer thuis …

23 oktober

©Disney/CML

Al jaren bestiert de meid de huishouding van de
familie. Zij diende al bij de moeder van de vrouw
des huizes en heeft haar mevrouw zien opgroeien
in weelde en overvloed, terwijl zij, de meid, niets
anders kreeg dan rooie eeltige handen van het
vele boenen. Zoals ze zelf zegt: “Niks was te
goed voor d’r. Wat ze floot, kreeg ze. Ze had een
kast met speelgoed van hier tot daar! Je had d’r
slaapkamer motte zien. En de mijne. Ik het afval,
zij ‘t fijnste. Ik de voetveeg, zij de prinses!”

21 november

©Disney/CML - Fotografie: Deen van Meer

De Meid, komedie van Herman Heijermans

O.V.V. OUD-ROTTERDAMMER OF GA NAAR WWW.MUSICALS.NL/ROTTERDAMMER

EXCLUSIEF TE ZIEN IN HET CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN
*Kijk voor de actievoorwaarden op www.musicals.nl/rotterdammer. Deze actie is boekbaar t/m 31 oktober 2010.
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Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

KRINGLOOP HOOGVLIET

Komt u hier
binnenkort ook wonen?

Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.

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.

Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen
Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

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

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

Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
60x89_contour.pdf
08-07-2010
Telefoon:
06 – 10 91
38 8619:20:30

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

C

010 888 22 15

M

Y

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

CM

MY

CY

CMY

K

Welkom!
domus magnus

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

de luxe van ouder worden

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Het comfort
van Papendrecht

JEPERO uw klusbedrijf
voor Rotterdam en omstreken.

Heeft u een klus voor binnen of voor buiten, groot of klein, maar waar u geen zin of tijd voor heeft?
• Tuin : Aanleggen / bestraten / afscheidingen / onderhoud.
• Sanitair / keuken / badkamer.
• Schilderwerk / behangen / plafond witten ed.
Bel voor een gratis advies of afspraak 06 – 55 78 55 30
Graag kom ik vrijblijvend bij u langs om uw ideeën te bespreken

Open huis vrijdag
22 oktober van
10.30 tot 12.00 uur
De privacy
i
van uw eigen
i
comfortabele
f t b
huurappartement. De gezelligheid van
contact met medebewoners. Het intieme appartementencomplex aan de
Zonnedauw combineert het beste van
twee werelden!
• Diverse typen drie- en vierkamerappartementen met ruime woonkamer,
open keuken en royaal balkon.
• Groene woonomgeving met parkeergelegenheid op eigen terrein.
• Winkelvoorzieningen en openbaar
vervoer op loopafstand.
• Aanwezigheid van een huismeester.
• Gezellige bewonersruimte met tv,
biljart en barretje en uitgebreide
huisbibliotheek.
Voor meer informatie:

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

V
Voor
wie draag jij
h
het armbandje?

010 - 266 00 00

Bestel het armbandje voor € 3,99 op
kwfkankerbestrijding.nl of koop het
bij DIDI, ICI Paris XL of DA Drogist.

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

Dinsdag 19 oktober 2010

pagina 17

Excelsior 40 jaar geleden
ook naar de eredivisie
Het aantal malen dat Excelsior naar de eredivisie promoveerde, is
bijna niet meer bij te houden. De club uit Kralingen wordt daarom net als Volendam - wel de ‘Heen en Weer’ genoemd. Nog niet zo lang
geleden behaalde Excelsior weer de hoogste afdeling en dat nog
wel ten koste van stadgenoot van Sparta. Wie herinnert zich niet die
knotsgekke wedstrijd in mei 2010 op Spangen. Dat Excelsior in 1970
voor de eerste keer de eredivisie bereikte, zit niet meer zo in ieders
geheugen.
De opmars van de Kralingse club
begon in die jaren in 1968, toen zes
spelers van het opgeheven Xerxes/DHC
de gelederen kwamen versterken. Met
de van Feyenoord teruggekeerde Thijs
Libregts beschikte Excelsior ineens
over een sterk elftal, dat promotie naar
de eerste divisie wist af te dwingen.
De eerste helft van het daaropvolgende
seizoen (1969-1970) verliep nog niet zo
glorieus, maar in het tweede gedeelte
was Excelsior niet meer te houden.
Trainer Bob Janse had een sterk collectief gekneed, dat elke wedstrijd
beter ging spelen. De climax kwam
aan het eind van de competitie. Als de
laatste ontmoeting tegen Elinkwijk op
Woudestein gewonnen zou worden,
werd de tweede plaats en dus promotie
zeker gesteld.
Maar in de tweede helft sloeg Excelsior
toe. Het Rotterdams Nieuwsblad kopte
op maandag 1 juni: ‘Excelsior haalt het,
na nerveus begin toch 3-1 zege’. In het
uitgebreide verslag is te lezen dat Thijs
Kwakernaat tweemaal scoorde en Theo
van Toledo eenmaal. Na het laatste
ﬂuitsignaal van scheidsrechter Schalks
heersten natuurlijk dolle toestanden,

waarbij de spelers op de schouders
gingen en de bekende supporters
gebroeders Vos elkaar huilend in de
armen vielen. Ook voorzitter Henk Zon
hield het niet droog, al sprak de krant
later van ‘Volop “Zon” op Woudestein’.
Als grote man achter het succes werd
Bob Janse gezien. De bescheiden trainer had na eerdere successen bij Xerxes
en NAC nu Excelsior naar de eredivisie
gebracht. Zijn elftal bestond uit: Jan
Kleingeld, Gerrit den Butter, Wim
Tetteroo, Freek Mühlenbruch, Aad den
Butter, Bram Geilman, Thijs Libregts,
Theo van Toledo, Thijs Kwakernaat,
Rob de Boom en Hans Bassant.
Stadhuis
Mét Excelsior promoveerde dat jaar
kampioen Volendam. Het is overigens
interessant de lijst van clubs te bekijken
die dat seizoen in de eerste divisie
uitkwamen. Hierbij verenigingen die
al lang niet meer in het betaald voetbal
uitkomen, als HVC, Blauw Wit, Velox,
Baronie, NOAD, Volewijckers en EDO.
Een vraag voor de huiskamer: ‘Weet
u nog uit welke plaatsen deze clubs
kwamen?’
Al werd het succes van Excelsior in

Ter gelegenheid van de promotie naar de eredivisie wordt Excelsior op 4 juni 1970 op het Rotterdamse Stadhuis ontvangen. Op de voorgrond trainer
Bob Janse, voorzitter Henk Zon en wethouder Roel Langerak

1970 overheerst door het behalen van
de Europacup door Feyenoord, het feest
op Woudestein was er niet minder om.
En net als Feyenoord werd Excelsior
op het Stadhuis ontvangen door het
Gemeentebestuur.
Reputatie
Uiteraard werd de sportieve toekomst
van de Kralingers met terughoudendheid tegemoet gezien. Velen meenden
dat Excelsior in de eredivisie niets te

zoeken had. Het seizoen 1970-1971
verliep inderdaad niet best, maar met
een zestiende plaats bleef het eredivisieschap behouden. Ook in de jaargang
1971-1972 (onder leiding van trainer
Joop Castenmiller) was dat het geval.
Maar in 1973 ontkwam de club niet aan
degradatie. Schrale troost, Volendam
was de Kralingers in 1972 al weer
voorgegaan. Beide clubs zouden in de
daaropvolgende jaren door de cyclus
promotie-degradatie een reputatie

Verrassend Rotterdam
heeft de modernisering tot vele veranderingen geleid. Op heel wat plekken
domineert de moderne architectuur, met
hoge woon- en kantoortorens. Maar het
contrast tussen wat is en wat was, is en
blijft fascinerend.
De bruggen over de Nieuwe Maas, de
vissersschepen in de Leuvehaven, de
handkarren op het Hofplein, een zeeschip in de Achterhaven op Delfshaven,
de serene rust in de Bergse Dorpsstraat,
de idyllische Oudedijk, lossende en
ladende schepen aan de Maaskade,
groepen landverhuizers op de Wilhelminakade en jongeren die meer dan een
eeuw geleden poseerden bij de kerk aan
de Charloisse Kerksingel of bij het (in
1900 gesloopte) kasteel in IJsselmonde:
het is allemaal voorbij. Verleden tijd.
De meeste beelden zullen oudere Rotterdammers zich nog wel voor de geest

kunnen halen; voor jongeren zullen ze
doorgaans onbekend voorkomen. Maar
voor beiden zijn het wél interessante
beelden.
Het boek Verrassend Rotterdam heeft
de ‘oude tijd’ zowel in tekst als in beeld
teruggehaald en deze geprojecteerd
tegen datgene wat het Rotterdamvan-2010 - dé architectuurstad van
het land! - zo eigentijds én fraai heeft
gemaakt. Op zestien héél verschillende
plekken van de stad.

Cees Zevenbergen

Bijeenkomst over
beroerte (CVA)

De titel zégt het en de inhoud van het boek ís inderdaad ook verrassend. Historische plekken nu en toen: dat is de ondertitel van het boek Verrassend Rotterdam.
De teksten zijn geschreven door Cees Zevenbergen, een Rotterdamse auteur die
véél kennis van de stad heeft.
Verrassend hoe het vroeger - soms
meer dan honderd jaar terug - was op
de zestien plekken die Zevenbergen
her en der in de stad heeft gekozen. En
het is net zo verrassend hoe het er daar
vandaag de dag uitziet, mede dankzij
de schitterende kleurenbeelden van
fotograaf Erwin Zijlstra.
Het gaat dus om zestien plekken. In
het centrum, het westen, noorden en
oosten, maar ook op de vaak ‘vergeten’
zuidelijke rivieroever. De tegenstellingen tussen toen en nu gaan vooral op
voor een stad als Rotterdam, die bij het
bombardement van mei 1940 toch haar
hart heeft verloren. De sfeervolle gezelligheid van vóór de oorlog (die móét er
zijn geweest, zeggen degenen die het
hebben meegemaakt) is in díe vorm
overigens niet alleen uit het centrum
verdwenen: ook elders in de Maasstad

opbouwen.
Excelsior doet het in het seizoen 20102011 tot dusver zeer goed. Zeker als
we naar de prestaties van stadgenoot
Feyenoord kijken. Maar hoe zal het
zijn aan het eind van de rit? Zal dan de
heen-en-weer boot weer varen?

De op deze manier tot stand gekomen
combinatie van het Rotterdamse nu en
toen blijkt met dit mooi vormgegeven
boek een volkomen juiste te zijn!
Bram Oosterwijk
Verrassend Rotterdam – Historische
plekken nu en toen is een uitgave
van Waanders in Zwolle. Het boek
telt 128 pagina’s en kost 17,95 euro.

De afdeling Rotterdam van de Nederlandse CVA-vereniging ‘Samen Verder’
regio Zuid-Holland houdt 23 oktober
een bijeenkomst in Revalidatiecentrum
Rijndam, restaurant op de parterre,
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam,
van 14.00 uur tot 16.00 uur, uitloop tot
16.30 uur.
Het thema voor deze bijeenkomst is:
‘Hoe verder na een beroerte (CVA)’.
Beroerte na 1 jaar – beroerte na 5 jaar.
Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de
medische term voor een ongeluk in de
vaten van de hersenen. In het dagelijks
taalgebruik heet een CVA een beroerte,
hersenbloeding of herseninfarct. Na
aﬂoop is er gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Naast leden zijn belangstellenden van
harte welkom deze bijeenkomst bij te
wonen. Als u deze bijeenkomst wilt
bezoeken, dan graag even aanmelden
voor 21 oktober a.s. op 010 4320283
(op werkdagen van 10.00-19.00 uur) of
070 3620362, ook voor informatie kunt
u bellen naar deze nummers.
De toegang is gratis.
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www.huis-ontruiming.nl

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

●

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

●

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

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

www.Brommobiel.nl

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

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Chinees Specialiteiten Restaurant

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!

Mountain Spring

Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

Sleutelservice

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

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

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

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

€ 9,95 p.p.

Voetonderzoek alleen volgens afspraak
R
Rodenrijselaan
54 - 3037 XG Rotterdam

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.

Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.

Tel. (010) - 467 53 23

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

www.schoenmakerijagterberg.nl

Tel. 0180 - 418 414

BESPAAR MET KUNSTSTOF EN
ALUMINIUM KOZIJNEN HONDERDEN
EURO´S PER JAAR OP ONDERHOUD!

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812
Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--

Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDenWIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411
1988
1988

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

-

2009
2010

Aanbieding
Keurmerk

10 jaar
Garantie

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

KOZIJNEN SINDS 1980

tel. 010-4828928

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

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

Al onze ramen worden gratis voorzien
BTW verlaging van 19%
van plissee inzethorren.
naar 6% op de arbeid

010 455 53 80

www.ronmeijer.nl

Nijverheidscentrum 2b, 2761 JP Zevenhuizen (zh)

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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

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

€

88,50 p.m.

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

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

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV
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Het Quartetto Enzo Gallo
Italiaanse klanken in Belmont en Tabaris

door Roland Vonk

Hij is de laatste overlevende van het Quartetto Enzo Gallo, het Italiaanse kwartet dat eind
jaren vijftig, begin jaren zestig het middelpunt was van menig swingend avondje in restaurant
Belmont in het Holbeinhuis aan de Coolsingel en in bar-dancing Tabaris achter de Westblaak.
Lorenzo Rampazzo (1926), de drummer van het gezelschap, 84 jaar oud
inmiddels, maar nog altijd actief. Als
ik hem opzoek in zijn huisje in Padova, Noord-Italië, blijkt hij de avond
tevoren tot één uur ’s nachts bij een
orkest te hebben gezongen. Dat doet
hij nog steeds een avond in de week.
En zoals nogal wat Rotterdammers
dierbare herinneringen koesteren aan
Enzo Gallo en zijn mannen, zo koestert Lorenzo zijn ‘Nederlandse’ jaren.
Het Quartetto Enzo Gallo heeft
bestaan van 1954 tot 1964, en in 1956
speelden de mannen voor het eerst
in Nederland, in Belmont. Lorenzo:
“We hebben daar, geloof ik, drie of
vier keer voor een periode van drie
maanden gestaan, en dat trok heel
veel publiek. De mensen stonden zelfs
op de trappen in de zaak. Vaak was
het zo vol dat de portier alleen maar
iemand binnenliet als iemand anders
vertrok.”
Met zijn plakboeken op schoot nemen
we de geschiedenis van het kwartet
door. Een geschiedenis die vroeg in de
jaren vijftig begint. Lorenzo heeft dan
met twee muziekvrienden uit Padova
een trio. In 1954 komen ze zanger/gitarist Enzo Gallo tegen, uit Milaan, en
ze besluiten de krachten te bundelen.

-Lorenzo Rampazzo -

Het Quartetto Enzo Gallo is geboren.
En het heeft het tij mee.
In de loop van de jaren vijftig worden
her en der Italiaanse bandjes populair
met opgewekte, energieke klanken.
In Italië zelf bijvoorbeeld Renato
Carosone, in Frankrijk Marino Marini
en in Nederland Van Wood en ... het
Quartetto Enzo Gallo. Of in de woorden van Lorenzo: “We make ‘boom’
in Holland”
Thuis
Bandleider Enzo Gallo (1915-1995)
hanteerde zijn eigen naam , de drie
andere leden van het kwartet vereenvoudigden hun Italiaanse achternamen voor het buitenlandse publiek.
Lorenzo Rampazzo werd Renzo Reni,
pianist Sergio Dececchi (1924-2004)
werd Sergio Duca, en bassist en

klarinettist Ennio
Caretta (ca 19171984) ging door
het muzikale leven
als Ennio Car.
In Rotterdam ontmoetten de heren
een gretig en meer dan vriendelijk
publiek. Lorenzo: “We hebben veel
aardige mensen ontmoet. We waren
één dag in de week vrij, en voor die
dag werden we zo vaak gevraagd bij
mensen thuis te komen eten dat we
uitnodigingen moesten afslaan omdat
we al bezet waren.”
Met een enkeling heeft Lorenzo nog
altijd contact.
Radio en tv
Belmont en Tabaris in Rotterdam,
en het Lido in Amsterdam, zijn de
drie plekken in Nederland waar het
Quartetto Enzo Gallo tussen 1956 en
1963 optrad. Dat wil zeggen: buiten
de studio’s van His Master’s Voice en
de opnamelocaties van talloze radioen tv-programma’s, want al kort na de
aankomst in Nederland begon voor
het Italiaanse kwartet een aardige
mediacarrière.
Lorenzo: “Wij waren de eerste groep
van Italianen in Nederland, en we zijn
een tijd lang veel op zowel de radio
als de tv geweest.”

- Het Quartetto Enzo Gallo in het Holbeinhuis (Foto Leen Tettelaar) -

In een krantenartikel werden de heren
destijds geprezen met de woorden:
“Alle vier de musici beschikken,
behalve over een grote bekwaamheid
op hun instrumenten, over uitstekende
zangstemmen, wat men bij dergelijke
‘entertainment’-kwartetjes zelden
tegenkomt.”
Four Friends
Die kwaliteit werd ook elders in
Europa herkend. In de tien jaar van
zijn bestaan heeft het Quartetto Enzo
Gallo in heel wat Europese landen gespeeld. Lorenzo noemt Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland,
Monte Carlo, en het eigen Italië.
Succes alom. Toch kwam er in 1964
een eind aan.
Enzo wilde het over een andere boeg
gooien. Dat leidde tot een scheu-

ring. Enzo is toen met drie nieuwe
muzikanten een nieuw Quartetto Enzo
Gallo begonnen, maar dat was volgens Lorenzo kortstondig en weinig
succesvol. De andere drie gingen met
een nieuwe zanger verder onder de
naam Four Friends. Lorenzo: “We
hebben gespeeld tot 1975. Daarna heb
ik twintig jaar met Sergio als duo opgetreden, tot aan zijn dood, in 1994.
Vervolgens heb ik nog een tijd in m’n
eentje gezongen, in een kuuroord, met
een pianist.”
En nu is er dus alleen nog die ene
avond in de week. Dat zal het laatste
zijn, van de laatst overlevende van het
Quartetto Enzo Gallo.
Met een mengeling van blijmoedigheid en berusting maakt Lorenzo de
balans op: “Tutto ﬁnito,” zegt hij.
“Tutto ﬁnito.”

Op dienstreis naar Padova, Italië
Een leukere vakantiebestemming kan ik me nauwelijks voorstellen. Ergens in het buitenland een artiest opzoeken
die iets met Rotterdam van doen heeft. Na een tip en wat speurwerk op internet kwam ik van de zomer in contact
met een kleinzoon van ‘Renzo Reni’, de drummer van het Italiaanse Quartetto Enzo Gallo, dat rond 1960 veel in
Rotterdam heeft gespeeld. Ik wilde die Renzo graag opzoeken, tijdens een septembervakantie in Noord-Italië.
Ik hoor nogal eens oudere Rotterdammers praten over de leuke avonden
die ze destijds hebben beleefd met het
kwartet. Avonden waar ik zelf niet
bij ben geweest. Ik ben van 1959, en
daarmee te jong. Maar de plaatjes die
van het kwartet zijn verschenen ken ik
wel. En wat een leuke muziek is dat.
Enthousiast, energiek, goed gezongen. Niks hoogdravends, maar goed
gemaakte amusementsmuziek.
En dan wil je vroeg of laat toch iets
meer weten over zo’n kwartet.
Op internet is nagenoeg niks te vinden,
maar dankzij het spoor van Renzo
Reni heb ik, op de valreep, het verhaal
kunnen optekenen. En dat tijdens een
alleraardigst bezoekje, in Padova,
Noord-Italië.
Hierboven kunt u erover lezen.
Een langere versie van dit verhaal
verschijnt binnenkort op de site www.
rotterdamsamusement.nl waarop
uiteindelijk alle amusementsverhalen
uit De Oud-Rotterdammer een plek
krijgen.
Zeventien
In de vorige aﬂevering van Bal Na

heb ik al aangekondigd dat ik iets
ging doen met Enzo Gallo. Daarop
reageerde onder anderen mevrouw
Laporta-Osseweijer uit Ridderkerk:
“Ik was een beetje ontroerd toen ik
je stukje over Enzo Gallo las in De
Oud-Rotterdammer. Wat ontzettend
leuk (...) Ik denk dat veel mensen zich
dit kwartet niet herinneren, maar ik
wel. Ik ben van 1941 en ben dus nu 69.
Ik weet nog heel goed dat halverwege
de jaren 50 de Italiaanse gastarbeiders
hier kwamen werken. Zij brachten hun
muziek mee en dus trad het kwartet
op in het Holbein restaurant. Met mijn
ouders ben ik verschillende malen naar
hen gaan luisteren. In die tijd ging je
als meisje van zeventien nog gewoon
met je ouders mee.
Misschien klinkt het raar, maar het
Quartetto Enzo Gallo heeft voor een
deel mijn leven bepaald. Ik wilde
graag weten wat ze zongen, dus ben
ik op mijn zeventiende Italiaans gaan
leren.
Jaren later heb ik mijn Italiaanse man
ontmoet - hij was toen net twee jaar
in Nederland en sprak alleen Italiaans.
Het klikte, we konden elkaar verstaan,

- Enzo Gallo, Renzo Reni, Ennio Car en
Sergio Duca in restaurant Belmont (Foto
Leen Tettelaar) -

en we zijn nu al 39 jaar gelukkig
getrouwd. Inmiddels spreken we Nederlands in huize Laporta. Alleen als
we naar Rai Uno kijken, gaan we over
in het Italiaans.”
Fatima
Het Quartetto Enzo Gallo heeft in
zekere zin ook iemands hele leven
bepaald. Op een avond van Enzo Gallo
en zijn mannen in bar-dancing Tabaris
ontmoette een Rotterdamse schone een
Portugees. Op de tonen van het kwartet
werden ze verliefd. Ze trouwden. De
achternaam van die Portugees: Moreira

- Het Quartetto Enzo Gallo in actie -

de Melo. De dochter die ze – veel later
- kregen noemden ze: Fatima. Fatima
Moreiro de Melo. Inderdaad: wat kan
die meid hockeyen.
Curieus, niet?

naar buiten kwam, reageerden die
meisjes altijd een beetje teleurgesteld.
Ze moesten niet mij hebben, ze kwamen voor die Italiaanse jongens.”

Roefje
Schuin onder restaurant Belmont,
waar Enzo Gallo optrad, had je begin
jaren zestig ’t Roefje. Het zat net om
de hoek aan het Stadhuisplein, in de
kelder. Daar klonken chansons en
cabaretliedjes. Rotterdammer Peter
Blanker is er begonnen.
’t Roefje en Belmont hadden min of
meer een gemeenschappelijke uitgang.
En bij die uitgang stonden geregeld
meisjes te wachten op die mooie
Italiaanse jongens van het Quartetto
Enzo Gallo met hun stijlvolle pakken
en broeken met smalle pijpen.
Peter: “Als ìk dan door die uitgang

Zoekplaatjes
Enzo Gallo en zijn mannen hebben
behoorlijk wat singles, ep’s en zowaar
een heuse lp gemaakt. Die verzamel
ik. En voor zover ik weet, mis ik
nog twee singletjes. Als iemand me
eraan kan helpen: graag. Het gaat om
plaatjes met de nummers: Nessuno/
Carolina en Pity, pity/Quando la luna.
Die liggen vast ergens op een vliering
of in een kelderbox stof te verzamelen.
Wederom: mille grazie! En wie nog
meer verhalen heeft rond het Quartetto
Enzo Gallo: laat het horen.
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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Welkom Oud-Rotterdammers in de grootste eikenmeubel speciaalzaak

Klassiek, Modern, Robuust
Landelijk Eiken
voor Woon- en Slaapkamer
Eikenland is dé specialist op het gebied van
eiken meubelen, bijpassende bankstellen en
slaapkamers in alle denkbare eiken-tinten, van
blank naar donker en van wit naar grijs eiken.
In welke stijl en sfeer voelt u zich het beste thuis?
Kom binnen in onze showroom en laat u inspireren door
de vele mogelijkheden en combinaties met eiken.
U bent van harte welkom.

Frans de Woningontruimer
g
Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

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

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)
Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

Woonboulevard Capelle XL - Schinkelsebaan 4 - 2908 LE Capelle a/d IJssel
(Rijksweg A20, afslag 16) - Tel: 010-4420023 - www.eikenland.nl

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

De Oud-Rotterdammer - Krant voor de 50-plusser

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

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

Goetzee DELA is
gespecialiseerd in de
complete verzorging
van begrafenissen
en crematies.
Met ruim 100 jaar
ervaring en een
team van betrokken
medewerkers kunnen
we iedere uitvaart in
stijl en met aandacht
verzorgen.
Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam
T (010) 280 52 80

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

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.

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

- Een foto van een gedeelte van winkelcentrum Hoornwijck siert de omslag (Foto
uitgeverij Arnoud Voet) -

Lee Towers
presenteert
nieuw boek
Overschie
Zanger Lee Towers komt vrijdag 22 oktober naar museum
Oud-Overschie ‘De Hoop doet
Leven’ voor de presentatie en
uitreiking van het nieuwe boek
van DOR-redacteur Rein Wolters en Ada van Noordwijk.

Het betreft deel 2 van ‘Momenten uit
de Overschiese samenleving’. Lee
Towers overhandigt in een feestelijke
ambiance het eerste exemplaar aan de
Overschiese bestuurder Kees van der
Meer in het bijzijn van mensen die
vooraf ingetekend hebben voor deze
uitgave van Arnoud Voet te Capelle
aan den IJssel. De bekende Rotterdamse musicus Adri Troost (hij was
gitarist in het orkest van André Hazes)
luistert de presentatie op met puur Rotterdamse muziek en songs.
Het boek van 112 pagina’s en ruim
honderd foto’s handelt onder meer
over de Glimfabriek (poetsmiddelen),
die decennia achtereen vele Overschieënaars werk bood. Voorts komt
de naoorlogse woninguitbreiding
gedetailleerd aan de orde en ook de
middenstanders die vanaf de jaren vijftig de deuren
openden in de
winkelcentra
Hoornwijck,
Schanswijck en
Burgemeester
Baumannlaan.
De roemruchte - Adri Troost geeft een
voetbalvereni- extra Rotterdamse muzikale tint aan de uitreiking
ging Voetbal
(Foto Rein Wolters) Op Bouw
(VOB) heeft een prominente plek in
het boek gekregen, net als scholen en
een brok historie van Schiewijk. Het
boek kost 19,95 euro en is te reserveren via e-mail: overschieboek@telfort.
nl of schriftelijk aan Overschieboek,
p/a Uiterdijk 106, 3195 GK PernisRotterdam of 010-7863728.
Wolters en Van Noordwijk werken al
enige tijd aan het derde en laatste deel
van hun serie over Overschie. Zaterdag 23 oktober signeert het duo van
11.00 tot 13.00 uur in de Overschiese
Boekhandel Bensmann en Blankstein
aan de Burgemeester Baumannlaan
163. Aansluitend komt het duo naar de
Superreünie van De Oud-Rotterdammer en hoopt daar met veel mensen te
praten over hun schrijfactiviteiten.
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- Naar de Wigstraat toe
was Het Schip ‘ingepakt’
na het bouwen van politiebureau Maashaven in 1979.
Burgemeester André van der
Louw opende deze vervanging
voor bureau Linker Veerdam
op 24 september 1980. Foto
collectie Harry Pruijsten -

Biljarten en een biertje drinken in
café Rein Kokken was fijne ontspanning
Iedereen spreekt van ‘Het Schip’ als het gaat over het (verdwenen) driehoekige stukje
bebouwing aan de kop van Katendrecht tussen de Brede Hilledijk, Wigstraat en Hillelaan. Visueel gezien wees de voorplecht van Het Schip naar Katendrecht, richting
zeegat. Met een beetje fantasie waren de Wigstraat en Brede Hilledijk de gangboorden
en deed de Hillelaan dienst als achtersteven. Wonen, handel en horeca waren in het
gesloten bouwblok met elkaar verweven.
Op de hoek Brede Hilledijk was
in de jaren zestig aan de Hillelaan
81 café Rein Kokken, later Het
Vuurschip. Rein Kokken gold in
die jaren als dé horecatycoon van
Zuid, want onder dezelfde naam
exploiteerde hij vijf cafés. Naast
zijn etablissement aan de Hillelaan
bevonden die zich aan de Rietdijk
9, Slaghekstraat 32, Hillevliet 2
en Strevelsweg 141. Als kind heb
ik bij de vestiging Hillevliet in de
deuropening met open mond staan
kijken hoe de kastelein een microfoon greep en achter de tapkast
zingend zijn klanten vermaakte.
Geweldig vond ik dat. Later ben ik
nog een paar keer geweest om een
glimp van die man op te vangen,
maar dat lukte niet doordat de gesloten buitendeur dat steeds belette.
In het café van Rein Kokken aan de
Hillelaan stond een prima biljart en
daar heb ik in 1963 (nog maar net
getrouwd en ook al vader) nog een
paar partijen gespeeld tegen aangetrouwde oom Adrie Leentvaar. Hij
was ﬁnancieel beter gesitueerd dan
ik en vond onze zolderkamer bij
mijn schoonmoeder in de Rosestraat niet ideaal voor ontspanning.

- De zijde van Het Schip aan de Hillelaan werd in de jaren zestig al ‘ingepakt’ nadat
de gemeenteraad het onzalige besluit had genomen op Zuid een metroviaduct op
palen te bouwen. De foto is van januari 1971. Foto verzameling Rein Wolters -

Dus haalde hij op maandagavond
vrouwlief en mij met zijn VWkever op voor een partijtje op het
groene laken. Hij betaalde steeds en
daarom liet ik hem (ik kon redelijk
met de keu overweg) af en toe
winnen om hem tevreden te houden
en ons wekelijkse uitje veilig te
stellen. Met een gerust hart kan ik
dat nu wel bekennen, want hij leeft
al geruime tijd niet meer.

- Pakhuis Santos op de achtergrond aan de Brede Hilledijk is nog steeds een baken
tussen Katendrecht en de Afrikaanderwijk. De foto toont de achterzijde van de Maashavenmarkt in 1961, twee jaar later verhuisde deze vanwege de komst van de metro
naar het Afrikaanderplein. Foto verzameling Hennie Schoonewil -

Pakhuis
Aan de Hillelaan 85 bevond zich
café-restaurant en biljartzaal Monopole-Zuid en op 89 de fotohandel
en optiekwinkel van J. Vis. Voor
zover achterhaald bevond zich op
de hoek Hillelaan aan de Wigstraat
1 café Viking van M.W. van de
Pluijm (later J. Minning), café VNS
(waar staan die letters voor?) van
A. Goedhart op 7a en in de punt
Wigstraat aan de Brede Hilledijk
102 café Santos van A.G. Heijkants
(hij verhuurde ook zalen), later van
P.J. Ketting. Aan de Brede Hilledijk
100 bevond zich ook nog een
postkantoor. Helemaal zeker van de
genoemde namen ben ik niet, dus
als iemand een betere opsomming
of aanvulling kan geven, houd ik
me aanbevolen. Op mijn wandeling
van of naar mijn oma Van Wijk aan
de Tolhuislaan 49 maakte ik soms
een extra loopje om Het Schip heen.
Zonder een speciale reden, ik vond
dat leuk. Met belangstelling keek ik
ook naar de activiteiten bij gebouw
Santos, het bombastische pakhuis
aan de noordkant van de Brede

Hilledijk, dat er (gelukkig) nog
steeds bombastisch staat te wezen.
Uiteraard maakte ik de terugweg
compleet met een bezoekje aan het
hoekje van de Maashaven bij de
Bananenstraat om daar te kijken
naar het laden van de schillenboot.
Uit heel Zuid kwamen daar ’s
middags de schillenboeren met hun
handkarren en paard en wagen (een
enkeling gebruikte al een auto) om
daar aan huis opgehaalde schillen en broodafval af te leveren.
Dat het er altijd stonk naar rottend
voedsel deerde me niet. Het afval
ging naar boeren op de eilanden
als bijvoer voor hun veestapel. Als
laatste maakte ik een wandeling
achterlangs de marktkramen van
de Maashaven en lonkte daar naar
afvalfruit, dat nog consumeerbaar
was. Soms jatte ik ook appels,
peren of sinaasappels die even
onbeheerd waren gelaten. Het risico
op een pak slaag nam ik voor lief,
zeker als ik van moeder een compliment kreeg als mijn buit thuis op
tafel lag te pronken. Jatten was niet
netjes, maar wel een verrijking van
het sobere avondmaal.

Kneepjes
Biljarten deed ik in mijn jongere
jaren graag. Ik leerde het van Jan
Bens, ooit speler van Feyenoord en
daarna trainer van de voetbalclub
Wilhelmina in Australië. Zijn vader
had café Sport op de hoek Rosestraat en Rose Spoorstraat. Daar
haalde ik de Vrije Volken af voor
mijn bezorgwijk op het Noordereiland. Soms was het lang wachten
op de krantenwagen en doodde ik
de tijd met een partijtje biljarten
met Jan Bens. Van hem leerde
ik veel kneepjes, die mij te pas
kwamen toen ik tegen mijn aangetrouwde oom speelde. In 1980
werd ik lid van biljartvereniging De
Oprit in het gelijknamige café aan
de Slaghekstraat 32. Inderdaad, een
voormalige zaak van Rein Kokken,
overgenomen door Jan Wittenberg.
De kampioensbekers pronken nog
steeds in mijn boekenkast.
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OUD ROTTERDAMMERTJES
Bezoek ons Open Huis
Zaterdag 30 oktober 2010
van 10.00 uur - 16.00 uur

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195, 2903 LG Capelle a/d IJssel
Nieuw: Familiekamers (uniek in de regio)
Demonstratie “Creatief bloemwerk”
Doe de gratis polischeck
Alle informatie over de uitvaartzorg

Meer weten?
bel 010 418 23 33
of kijk op www.hess.nl

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET

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

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

Open

Huis

Bezoek ons ook op de 55+ expo
van 3-7 november in Ahoy

TMG
centrum

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens
Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk

TE KOOP GEVRAAGD
7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

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

www.fotovanrotterdam.nl

HINDERLIJKE KLEDING
MAG OPENGEKNIPT WORDEN

Rob Monsma

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

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

Tel.: 06 - 25 16 21 55
PARTY & VERHUUR

WAT JE AL NIET LEERT OP EEN REANIMATIE- EN AED-CURSUS.
Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Meld je aan op www.6minuten.nl

Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

Tapijt Meubel Gordijn CENTRUM HOOGVLIET
Al bijna 33 jaar
uw senioren specialist!!
De koffie staat altijd
voor u klaar

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

Klassiek bankstel
In vele stoffen en combinaties leverbaar
Met interieur zittingen

Als 3 + 2 zits

€ 2114,-

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

Model Cordoba
Mooi Lederen bankstel van Nederlandse makelij.
Uitgevoerd in het mooiste Oldsaddle leder
met binnenvering.
Dit bankstel is uitgevoerd met een
verstelbare zitdiepte.

Als 3 + 1 + 1 € 4799.-

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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Hakketakkerig
Minstens éénmaal per veertien dagen heb ik een persoonlijk gesprek met de hoofdredacteur van deze krant. Aan de hand van een door mij opgesteld lijstje praten wij over
het wel en wee van de krant, de door mij geschreven en te schrijven artikelen, de reacties van u (de lezer) en over ‘alles wat ter tafel komt’.
Vaak, zeg maar bijna altijd, is er
van zo’n lijstje geen sprake. Ik
kondig dan een ‘van de hak op de
tak’-gesprek aan. Het Genootschap
Nederlandse Taal zegt over deze
uitdrukking: “’Van de hak op de tak
springen’ betekent ‘telkens een nieuw
onderwerp aansnijden, onsamenhangend spreken of schrijven’. De
herkomst van deze zegswijze is
onzeker. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale
(2006) betekent hak hier ‘haakvormige, kromme boomtak’. Wie van de
hak op de tak springt, springt dus al
sprekend of schrijvend van tak naar
tak – wellicht is het beeld van op en
neer hippende vogels ook van invloed
geweest.”
Hoofdredacteur Fred Wallast vindt
zo’n gesprek met mij hakketakkerig,
maar heeft tot heden nog niet kunnen
concluderen, dat deze gesprekken tot
niets leiden.
U begrijpt het al: dit Spionnetje
weerspiegelt de meest uiteenlopende
dingen, waarbij van enige samenhang
geen sprake is.
Ik begin maar met mijn medisch rapport: Nog steeds krijg ik belangstellende telefoontjes en e-mails over
mijn welzijn. Ik kan u vertellen, dat
de beroerte die ik 29 juli j.l. gehad
heb, alle verbeteringen die ik had
geleerd/aangewend ná mijn eerste beroerte in september 2000, volkomen
heeft weggevaagd.
Was het lopen vóór 29 juli nog een
acceptabel strompelen met steun van
een ander, nu is het driemaal niets.
Zelfs in mijn eigen huis moet ik gebruik maken van een wandelstok. (O,
dit doet me ineens denken aan Sint
Nicolaas. Deze is in Spanje al bezig
met zijn komst naar Nederland. Hij
komt officieel zaterdag 13 november
in Harderwijk aan wal. Om die reden
kwam een delegatie van de gemeente
Harderwijk naar Spanje, om alle
(on)mogelijkheden te bespreken. Zij
zaten in een grote zaal te wachten op
de binnenkomst van de Sint. Daar

was hij, in vol ornaat. Maar in plaats
van de staf, droeg hij een ordinaire
wandelstok. Iedereen keek verbaasd
naar die stok, maar de Sint verklaarde: “Nu Nederland een nieuwe
regering heeft, moeten we overal op
bezuinigen. Zo moest ik mijn staf
inkrimpen.”)
Daar waar ik nog redelijk mijn
rechterhand kon gebruiken, is nu
een gebalde vuist overgebleven.
Therapeuten met diverse disciplines
helpen me om ‘voor het mooi’ weer
met mes en vork te kunnen eten. De
ergo- en fysiotherapie krijg ik in het
Maaslandziekenhuis. Ik praat echter
nog steeds over het Zuiderziekenhuis.
Het door mij geprezen Ikaziaziekenhuis werkt bij deze behandeling nauw
samen met Maasland; Ikazia heeft absoluut geen verkeerde keuze gemaakt
om met dit voormalige gemeenteziekenhuis in zee te gaan.
Het grootste probleem ervaar ik ‘tussen mijn oren’. Soms loop ik te tieren
op mezelf, omdat alles zo langzaam,
zo houterig, zo ongelukkig gaat. Ik
moet dan denken aan de tijd, dat ‘de
wereld nog van mij was’. Dat ik met
mijn (jonge) echtgenote kon gaan en
staan waar ik wilde. En nu heb ik een
aanvraag voor een scootmobiel naar
de gemeente gestuurd!
Maar tussen mijn oren overheerst
een andere gedachte: Ik ben blij, dat
ik óók de tweede keer er vanaf ben
gekomen, zonder dat mijn kennis,
geheugen, talenkennis, spraakvermogen of herinnering is aangetast. Ná
september 2000 kon ik alleen nog tikken met mijn linkerwijsvinger. Daar
is niets in veranderd en daarom kan
ik met mijn computer doen, wat ik al
tien jaar op deze manier doe. Eén van
die dingen is het schrijven voor De
Oud-Rotterdammer. En dat ik dit nog
mag/kan doen, maakt mij een gelukkig mens. En uw belangstelling is een
goede opdonder in mijn rug!
Snippers
Hans van Wijk uit Zuid-Afrika stuurde mij een brief. Hij reageerde op een

WWDN-foto, waarop de Korenaarstraat te zien was en liet me weten:
“Als kind wilden we altijd schoenen
van de Kaplaars op de hoek, waar we
dan op de draaimolen konden spelen
en bij vertrek een grote gele ballon
kregen. De snoepfabriek Gilda heeft
voor onze familie veel betekend.
Mijn vader heeft daar namelijk van
1930 tot 1976 gewerkt, waardoor hij
een woning toegewezen kreeg op
de derde etage boven de fabriek. In
ons huis was er nooit een tekort aan
snoepjes en dropjes (daarom zijn wij
geen snoepers geworden, want er was
te veel van het goede). Ik herinner
mij nog dat prinses Beatrix de crèche
kwam bezoeken (in die tijd kinderbewaarplaats Beatrix geheten) en ik tussen alle drommende kinderen achter
op haar auto ben geklommen.
Mijn vrouw en ik wonen al sinds
1973 in Zuid-Afrika, maar vinden het
nog altijd leuk informatie van weleer
te ontvangen. Ik wilde u laten weten,
dat zelfs aan de andere kant van de
wereld uw interessante publicaties
heel erg gewaardeerd worden.”
Dit soort complimenten moeten we
niet te veel krijgen, want straks loopt
de hele redactie naast de schoenen.
Ik kan u verzekeren, dat sommigen
behoorlijk ruikende zweetvoeten
hebben.

door Aad van der Struijs

- De huizen op de achtergrond staan nog steeds op de Mathenesserdijk -

Gerrit Buter klom in zijn pen en ging
even enkele DOR’s terug: “Ik reageer
op de walvis Jonas, waar in DOR 18
over geschreven is. Het is een late
reactie, maar dit komt doordat ik al
een tijd in Zeeuws-Vlaanderen woon.
Ik krijg om de zoveel tijd de kranten
van mijn zus uit Rotterdam. Hans
Stillebroer uit Capelle aan de IJssel
schrijft, dat het binnenvaartschip met
walvis Jonas niet bij de Lage Erfbrug
heeft gelegen. Ik kan u verzekeren,
dat walvis Jonas daar wel gelegen
heeft, want mijn oma had daar een
ligplaats met de tjalk Luctor. Deze
moest hiervoor naar een andere
ligplaats. Ik was toen 10 jaar en heb
in Jonas gestaan.”

- In augustus 2000 waren mijn vrouw Nina en ik in gevecht met de Garonne -

Je weet Gerrit, dat je voor nog geen
€ 50 De Oud-Rotterdammer 26 maal
een heel jaar lang in jouw brievenbus
krijgt?
Wim Friederich uit Capelle aan den
IJssel werkt mee aan de inhoud van
deze krant: “Ik stuur hier een foto
van de straat, waar ik ben geboren
in 1931. Ik sta hier met mijn zus
Truus op de hoek van de Geuzenlaan/
Ruwaardstraat. Ik was circa 3 jaar
oud, mijn zus was 4. Dit lijkt mij een
mooie foto om te raden in de rubriek
‘Waar was dat nou’.”
Wim, de foto is té mooi om in de
prullenbak te gooien, maar een
WWDN-foto zal het niet worden.
Die foto’s zijn altijd uit de periode
1945 – 1980.”
Kees van den Brink heeft uw hulp
nodig: “Van de week voor de derde
keer dit jaar een dagje Rotterdam
gedaan en nog lang niet uitgekeken.
In uw fantastische stadhuis lag De
Oud-Rotterdammer (Jammer genoeg
niet de Bruine Rotterdammer!).
Vierenvijftig jaar geleden (in 1956)
stond ik - zeventien jaar jong en zo
groen als gras, net van een katholieke
kostschool - op de Wilhelminapier,
om me aan te melden bij de HAL
als pantryboy op de Groote Beer. Ik
ben bezig met het opschrijven van
mijn belevenissen en heb al het een

en ander vastgelegd over reizen, die
ik gemaakt heb. Wat echter totaal uit
mijn herinnering is verdwenen, is
hetgeen eraan vooraf ging. Ik heb natuurlijk gesolliciteerd, maar hoe ging
het toen verder. Ik herinner me alleen
een donkere kamer met een houten
lambrisering en twee loketten. Zou er
een Rotterdammer zijn, die nog kan
vertellen hoe dat in zijn werk ging.
Was dat gebouw het huidige Hotel
New York? Misschien zijn er nog
foto’s van het interieur. Ik heb ze niet
kunnen vinden op de beeldbank van
het Rotterdamse gemeentearchief.”
Ik weet, dat de oud-medewerkers van
de HAL een hechte groep vormen.
Uit die club zijn reacties naar Spionneur van harte welkom.
Superreünie
Op 23 oktober 2010 ben ik in het Van
Nellegebouw aan de Schuttevaerweg.
Ik laat de superreünie niet tussen
mijn vingers heen glippen. Mijn aanwezigheid zal zittend in een rolstoel
zijn, maar ook daar vandaan wil ik
mijn gedachten delen met anderen.
Het Rotterdam van ‘toen’ is té mooi,
om in de vergeethoek te verzeilen.
Mag ik tegen u ook zeggen “Tot
ziens bij Van Nelle?”
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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The Story of The 3 Jacksons

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

Holland
Pop Festival

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.
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 € 7,95 en
verdienen daarmee dus al bijna de helft van hun bijdrage terug.
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.

is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s
en kost in de winkel € 16,95.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen
twee euro korting en
betalen slechts

€ 14,95

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

Naam en voorletters:

Tel:

Tel:

Straat + nummer:

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

ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro
ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro

Tel:
Email:

BON

De Scheurmail Rotterdam Kadobon, een
origineel kado voor uw Rotterdamse vrienden
Scheurmail Rotterdam is een email scheurkalender
met prikkelende wetenswaardigheden over de stad
van toen en nu. Met grappige anekdotes, interessante weetjes, typisch Rotterdamse uitdrukkingen
en natuurlijk humor. Let op: dit is geen papieren
scheurkalender, maar een email scheurkalender.
Abonnees kiezen zelf of ze de scheurmails dagelijks
of wekelijks willen ontvangen. Meer uitleg en voorbeelden vindt u op www.scheurmailrotterdam.nl
U kunt het abonnement nu kado doen met de Scheurmail Rotterdam Kadobon t.w.v. 9,95.
In de bon zit een unieke code waarmee het abonnement op de website kan worden geactiveerd. U krijgt de kadobon inclusief twee unieke ansichtkaarten van de schilderijen De Reus
van Rotterdam en SS De Rotterdam thuisgestuurd en heeft dan een ludiek kado in handen
voor de verjaardag van uw Rotterdamse vrienden of voor de feestdagen.
Bestel nu de kadobon en betaal geen portkosten
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen geen portokosten en voor iedereen is er een
speciale aanbieding: twee kadobonnen voor 17,50 euro of drie kadobonnen voor slechts 25,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
-

Ik bestel één Scheurmail Rotterdam Kadobon voor 9,95 euro
Ik bestel twee Scheurmail Rotterdam Kadobonnen voor 17,50 euro
Ik bestel drie Scheurmail Rotterdam Kadobonnen voor 25,00 euro

-

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en betaal daarom geen porto van 1,95
Ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 1,95 portokosten

Naam en voorletters:
Straat:
Postcode en plaats:
Tel:
Email:

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

JA,

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

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

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

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

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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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
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Fotograaf
Het fotootje in De Oud-Rotterdammer van dinsdag 5 oktober 2010 bij het stukje van
Henk Blok, kwam mij wel heel bekend voor. Ik stuur hierbij de foto die van mij gemaakt is, ongetwijfeld door dezelfde straatfotograaf. Het moet omstreeks 1950 zijn. Wie
heeft er nog meer geposeerd voor deze fotograaf?
G.Dekker, ‘s-Lands Werf 77, 3063 GC Rotterdam
De historie van de schort
Ik geloof niet dat onze kinderen weten
wat een schort is. Het voornaamste
gebruik van opoe’s schort was haar jurk
te beschermen, omdat ze er maar een paar
had. Maar ook omdat het makkelijker
was een schort te wassen in plaats van
een jurk.
Ze gebruikte de schort ook als pannelappen, om de pannen van de kachel of uit
de oven te halen. Het diende ook om de
tranen en vuile neus van de kinderen af te
vegen. En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was de schort ook heel
handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam, konden haar verlegen
kinderen onder haar schort schuilen. En
als het koud was kon ze haar armen erin
draaien en opwarmen. Het was ook heel
geschikt om de zweetdruppeltjes af te
vegen, als ze gebukt stond over de kachel
met koken. Hout voor de kachel werd ook
in de schort binnen gebracht. Uit de tuin
droeg ze allerhande soorten groente naar
binnen en als de erwten gedopt waren,
gingen de schillen in de schort.
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In de herfst werd de schort gebruikt om
de appels op te rapen, die onder de bomen
lagen. Als opoe onverwacht visite aan zag
komen stond je ervan te kijken hoeveel
meubeltjes dat ouwe schortje nog kon
stoffen, in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar
buiten en zwaaide met haar schort, dan
wist iedereen dat het tijd was om binnen
te komen. Het zal nog lang duren voordat
iemand uitgevonden heeft, wat voor
zoveel doelen gebruikt kan worden als
het schortje!
Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij
er gek van worden te weten hoeveel
bacteriën er in dat schortje zaten. Toch
heb ik er nooit wat aan overgehouden...of
toch? Liefde.
Ella van der Zon
ellamode@hetnet.nl
-------------------------------------------------Beste Rein,
RW’S MIJMER ZUIDHOEKJE was
weer aanleiding terug te gaan in de tijd en
ben ik in gedachten mijn verleden in de
Oranjeboomstraat verder gaan verkennen

Zo wordt de RMI melkwinkel (recht
tegenover de Damstraat/tramhalte) genoemd met de ‘eierencontrole lichtbak’,
die rechts op de toonbank stond. Ik weet
dat nog, maar ook dat we in de woonkamer achter de winkel elke woensdag- en
zaterdagmiddag, naar de TV konden
kijken, daar slechts weinigen zo’n kijkkast hadden en wij daar kennis maakten
met ‘Tante Hannie’ Lips met accordeon,
Dappere Dodo, De Verrekijker en niet te
vergeten, de serie ‘Morgen Gebeurt Het’,
een zeer spannend ruimtevaartverhaal….
De dame die deze RMI-winkel beheerde,
had een opvallend accent. Ik meen dat
ze van Engelse afkomst was en als de
klantdichtheid in de winkel het maar
even toeliet, kwam ze even meekijken
en enthousiast met haar ietwat schelle
stem uitriep: Oooo whot naaise……whot
aardihg…..kaaik nóhw togh…
Op de foto bij dit artikel is ook de
IJzercentrale te zien, waar ik menig zakje
spijkers haalde voor mijn knutselwerken.
Soms, als er weer wat gespaard was, wat
gereedschap, als blokschaafje, hamer,
zaag, rasp, en niet te vergeten, mijn eerste
stuk gereedschap dat samen met mijn
moeder is aangeschaft, de ﬁguurzaag en
een paar pakjes bijbehorende zaagjes, die
in het begin maar een korte levensduur
hadden. Dat had niets te maken met de
kwaliteit, maar meer met mijn vaardigheid, alle begin is tenslotte moeilijk! Die
ﬁguurzaag heb ik nog steeds.
Later toen ik meer belangstelling had
voor het sleutelwerk aan de ﬁetsen en ook
de brommers, was de IJzercentrale ook de
leverancier voor de steek- en ringsleutels en de bahco’s. Die zijn ook nog
steeds in mijn bezit, maar nu meer voor
sleutelwerk aan de Bugatti’s waar ik me
nu mee bezig hou. Verder was dit stukje
Oranjeboomstraat, rijkelijk voorzien van
herenkappers (3) en mijn vader was er

een van. Een van de anderen meen ik,
heette de Hoog. Leuk, om aan die tijd
herinnerd te worden.
Dank je wel Rein!
Ton van de Roer
-------------------------------------------------Kapper Kruit
Ik heb tot 1962 in de Gaesbeekstraat
op nummer 127 gewoond, boven de
groentewinkel van mijn ouders naast de
IJskoningin. Zelf ben ik van 1938.
Schrijver Henk Blok heeft het over de
Hoogvlietstraat als zijnde in de Tarwewijk liggend, maar dat is volgens mij niet
juist, want de Tarwewijk begon beneden
bij de ‘Hol’ Katendrechtse Lagendijk,
waar het gedeelte van die oude molen
stond.
Beneden had je het huisje van de
vrijwillige brandweer (handkar met bel,
prachtig, we hebben wat meegehold als
er ergens een brandje was!) en naderhand
is daar de krotenkoker Knook zijn bedrijf
in begonnen. Ik heb er heel wat gekookte
kroten in de jaren ‘60 geladen, omdat we
verschillende groentewinkels hadden in
Zuid. De groentezaak naast de IJskoningin was van mijn vader en de groentezaak
van de Waard was aan het andere eind
van de Gaesbeekstraat richting Putselaan.
Hij schrijft ook over de melkzaak van
Richter op de hoek Hoogvlietstraat/Gaesbeekstraat. Wat verderop had je dan nog,
ongeveer tegenover de Harmonie, slager
Bekker.
Voordat Van Gorp als garagebedrijf begon, zat daar de melkfabriek. Wij waren
zo aan al die geluiden ‘s morgens vroeg
gewend( rinkelende melkbussen, lossen,
laden) dat wij dit niet meer hoorden, maar
vreemden vonden die herrie maar niets.
Ik zie nog in het laatste oorlogsjaar de
Duitse soldaten afmarcheren naar bioscoop de Harmonie om een ﬁlm te gaan
bekijken.

Nominaties Rotterdammer van het Jaar
Elk jaar organiseert de Stichting Ons Rotterdam, samen met De
Oud-Rotterdammer, de verkiezing Rotterdammer van het Jaar.
Voor deze prestigieuze titel, die nu voor de 32-ste keer wordt uitgereikt, komen in aanmerking personen, instellingen, clubs, verenigingen of andere groepen personen, die zich op vrijwillige basis
verdienstelijk maken voor de stad, voor een wijk of een buurt of
een groep mensen in Rotterdam.
Kandidaten worden na een oproep in
de pers en op de website van Ons Rotterdam aangemeld door de bewoners
van de stad. Hierna nomineert een
verkiezingscommissie een aantal
kandidaten.
De genomineerden voor dit jaar zijn in
willekeurige volgorde:
1. Machiel van Wolferen
Machiel van Wolferen is al 23 jaar
actief als vrijwilliger in Spangen voor
jongeren en voor de gehele wijk. Hij
doet dit vanuit een humanistische
invalshoek en is zeven dagen per
week en 24 uur per dag voor iedereen

beschikbaar. Hij doet dit voor jongeren
en ouderen van elke herkomst en is één
van de weinige mannen in de wijk, die
ook Turkse en Marokkaanse vrouwen
helpt en mag helpen
2. Cees Korbijn
Cees Korbijn is voor velen een bekende Rotterdammer door zijn werk
voor Radio Rijnmond, waar hij de
actualiteiten van de afgelopen week
op luchtige wijze vertolkt. Maar hij
heeft ook een grote bijdrage geleverd
aan het tegenhouden van de sloop van
Vreewijk. Hij heeft speciaal hiervoor
strijdliederen geschreven en deze
belangeloos en met succes ter beschik-

king gesteld aan het actiecomité
3. Arif Yakisir
Arif Yakisir is een pionier in het
maatschappelijke leven en betrokken
bij vele lokale initiatieven. Hij is een
bruggenbouwer tussen verschillende
bevolkingsgroepen en zet zich daarbij
vooral in voor de jeugd, omdat die de
toekomst in handen hebben, maar ook
voor volwassenen. Daarbij gaat het
over onderwijs, integratie en acceptatie
van verschillende culturen en het
uitdragen van cultureel erfgoed.
4. De vrijwilligers van het
Oorlogs- en Verzetsmuseum
Dit jaar de enige groepsnominatie,
maar deze vrijwilligers leveren door
hun inzet een zeer belangrijke bijdrage
aan het museum. Zonder deze mensen
zou het museum zijn deuren moeten sluiten. Daarnaast bezoeken zij
verzorgings- en bejaardenhuizen om
de inwoners, die niet zelf in staat zijn

naar het museum te komen, te laten
luisteren naar verhalen en muziek uit
de Tweede Wereldoorlog. Kortom, een
enthousiaste en gepassioneerde groep
mensen.
Iedereen kan een stem uitbrengen op
de kandidaat van haar of zijn voorkeur.
Dit moet schriftelijk gebeuren vóór 5
november 2010 aan het Verkiezingscomité Rotterdammer van het Jaar,
p/a Stichting Ons Rotterdam, Postbus
53281, 3008 HG Rotterdam of via
e-mail info@onsrotterdam.nl
Alle genomineerden zijn al winnaars
en krijgen een oorkonde. De absolute
winnaar ontvangt daarnaast een beeld,
ontworpen door kunstenares Ria Bleij.
De uitslag wordt bekend gemaakt
tijdens de 32-ste Rotterdamse dag
op zaterdag 13 november 2010 in de
St.Laurenskerk. Kijk ook op www.
onsrotterdam.nl

Bij de bevrijding werden op het grote
schoolplein, wij keken vanuit het kamerraam boven de winkel op dit plein, de
dames opgebracht die een iets te ‘vriendelijke omgang’ met de bezetter hadden
gehad, kaalgeschoren en met menie
beschilderd.
We zaten eerste rang, hoewel mijn vader
het er niet mee eens was dat we keken.
Op de hoek Hellevoetstraat/Gaesbeekstraat zat een kruidenierszaak, eerst
de Unie, naderhand André van Hilst,
om de hoek ijzerwinkel Hotting en de
schoenmaker, met de bakker, Van Driel
de beddenzaak, Rodi de kruidenier en als
laatste café De Klok, vernoemd naar de
klok op de kade aan de Maashaven.
Als kind hebben we wat uren doorgebracht aan de haven, dat was ons speelterrein. Zwemmen in de haven, vlakbij
de elevators en de uitloop van het riool!
Mijn ouders waren, dat begrijp je, hier fel
op tegen, maar ja wat wil je?Je krijgt de
ziekte van Weil, zei m’n vader dan, maar
we lieten ons niet weerhouden.
Inderdaad ook bij vader in de winkel
werd toentertijd veel gebruik gemaakt
van het bellen in de winkel, en ik weet
dat mijn vader daar niet altijd blij mee
was, omdat zijn telefoon dan zakelijk niet
te bereiken was.
Mijn lagere schooljaren zat ik op de
Graaf Jan van Nassouwschool in de
Gaesbeekstraat, dus dat was voor ons het
straatje uitlopen.
De Oud-Rotterdammer krijg ik van mijn
zwager en lees ik altijd met plezier. Begin
dit jaar ben ik nog even in de Gaesbeekstraat geweest. Ik heb een poosje
staan te mijmeren en geprobeerd de situatie van de jaren 50/60 voor de geest te
halen. Wat is er dan veel veranderd.
Rinus Verhey
Nachtegaal 54
3853 DP Ermelo
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Nskk; het waren dus toch
niet allemaal.......
Gezocht foto’s en
bewijsstukken van de NSKK.
Ook ik was een kind dat in zijn familie
met een ‘verzwegen familielid/’ opgroeide. Mijn vader had twee broers en
over een broer is nooit gesproken, alleen
doordat hij in de oorlog was vertrokken
en niet meer teruggekomen.
“Ja, hij was fout geweest”, zeiden ze.
“Hij zat bij de NSKK.” Naspeuring na
de oorlog heeft niets opgelost, hij was
verdwenen. Nu ben ik de stamboom
van mijn familie aan het uitzoeken en
de genoemde oom komt daar dus in
voor. Ik besloot te kijken hoe zijn leven
was verlopen. Ik zelf ben geboren in
de Eendrachtstraat 59 (de ark) in 1946.
Mijn ouders waren Adrie van Mourik
en Annie Oude Holtkamp Zijn naam is
Hendrik (Henk) van Mourik, geboren 11
november 1919 te Rotterdam, Oude Binnenweg 96. Zijn ouders zijn gescheiden
in 1921 en toen is voor hem een zwerftocht begonnen langs vele pleegadressen door Nederland. In 1941 is hij bij
zijn moeder in Amsterdam gaan wonen
en vond daar werk als chauffeur. Het Gewestelijk Arbeids Bureau wees hem aan
om op 23 november 1941 te werk gesteld te worden bij een steenkolenhandel
in Berlijn. Op 22 november echter is hij
gearresteerd en in bewaring gesteld voor
het vervalsen van distributiebonnen. Dit
deed hij om de mensen in de straat te
helpen, maar hij werd verraden.
In de politierapporten werd gemeld dat
hij op last van de speciale rijksrecherche
ter beschikking werd gesteld van de SD
Grüppe V in Den Haag. Vast staat dat
de SD hem voor de keuze stelde; óf het
kamp/gevangenis in wegens de vervalsing óf gaan werken als chauffeur bij de
NSKK. Ik denk dat ik de keuze kan begrijpen. Misschien zijn er nog kinderen
die het verhaal kennen en weten dat hun
opa, vader, neef, broer of wie dan ook bij
het NSKK hebben gediend.
De NSKK is een witte vlek in onze

geschiedenis, doordat bijna geen enkel
bewijsstuk bewaard is, mede doordat
de organisatie en administratie van de
NSKK in Duitsland zaten en het kleine
beetje dat in Nederland was op het eind
van de oorlog is vernietigd.
Heeft u nog iets van familieleden over
de NSKK; foto’s, bewijsstukken, misschien zelfs brieven van hen. Alles is van
belang om in de geschiedenis te worden
beschreven en getoond.
Henk van Mourik
Essenburgsingel 147a
3022 ENRotterdam
opperbob2@live.nl
------------------------------------------------Gezocht
Nel van Os, dierbaar vriendinnetje uit de
jaren ‘60. Haar leeftijd nu is ca. 60 jaar
Zij woonde met haar vader, moeder
en oudere zus in de Loderstraat 76 te
Rotterdam Schiebroek. Zij werkte bij
PTT-Telecom als telexiste in het postkantoorgebouw op de Coolsingel. Haar
vader P.N. van Os, werkte als vertegenwoordiger bij J.A. Luycks te Diemen
(1987 ging de inleggerij hier weg). Ik
zou graag in contact komen met Nel of
haar oudere zus. Een ieder die iets van
de familie weet, goed of slecht bericht,
is van harte welkom met hun informatie.
Peter Vroegh
06-33107442
pvroegh@yahoo.co.uk
------------------------------------------------Wie kent wie?
Ik heb op de Zuider Handels Ulo
gezeten van 1951 tot en met 1954. Ik
kan mij nog enige leerlingen herinneren
van mijn examenklas, zoals Coby Bot,
Riet Merwenbos, Annie van Gils, Joop
Nicodem (zijn oom had Café Centraal
op de Beyerlandselaan) en Nel uit de
Oranjeboomstraat. Mijn klasseleraar was
meester de Bruyn, nu honderd jaar oud.
Graag hoor ik (of bekenden) van degene
die in dezelfde examenklas hebben gezeten. Onze leeftijd is nu rond de 71 jaar.
Joop Sparreboom
Klinkerstraat 89
7041BA s - Heerenberg.

06 – 11918738
------------------------------------------------Jopie Zegvaard
Johanna (Jopie) Zegvaard, 84 jaar,
(getrouwd met M. den Hoed) is op zoek
naar haar hartsvriendin Anna Verduin
(28-05-1926), die toen woonde op de Feijenoordkade in Rotterdam. Zij heeft ook
gewerkt op de boterfabriek Van de Bergh
in de Oranjeboomstraat te Rotterdam.
Johanna wil graag weten hoe het haar in
de jaren vergaan is of zij wel nog leeft.
Hopende dat de naaste familie (kinderen,
neven en/of nichten), kennissen en
vrienden, haar meer kan vertellen. U
kan antwoorden per mail met eventueel
telefoonnummer dat zij naar u kan terugbellen. Men kan dat doen op het 		
e-mailadres: strat531@planet.nl
------------------------------------------------Corrie Verhoven
Ik zoek Corrie Verhoven (zij noemde
zich Puk) geboren 17-08-1930, getrouwd
in 1948 of 1949 en later ook gescheiden.
De naam van deze echtgenoot is niet
bekend evenals de achternaam van haar
tweede echtgenoot. Uit dit huwelijk
zijn waarschijnlijkheid vier kinderen
geboren. Zij woonde van 1943 tot 1948
of 1949 op het G.W. Burgerplein 2, te
Rotterdam bij haar opa en oma Nahuys.
Haar moeder is op jonge leeftijd gestorven en ze had een zusje met een verstandelijke beperking. Wie weet iets van
Corrie Verhoven of heeft haar gekend en
weet waar ze nu woont.
Een oude vriendin is op zoek naar haar.
Graag reacties op emailadres
ivonnieke@gmail.com
------------------------------------------------Gerard de Melker
Ik zoek een dienstkameraad, John
genaamd. Hij woonde in Rotterdam
Noord en was van de lichting 63-3. Ik
lag samen met hem op de kamer in ‘s
Hertogenbosch. Ook zoek ik Gerard
de Melker, die bij mij in de klas zat op
de lagere school de Starrenburg in de
Bilderdijkstraat.
Jaap Vermeulen
panalija@versatel.nl

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

Oproepjes
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Brabantsestraat
Ik vond laatst een oude foto uit ± 1942, genomen in de Brabantsestraat op Zuid. Enkele
namen: staand in het raamkozijn Joop Hoek, links daarvoor met donker vest John
Spruit op de schouders van Adrie Edelman ?, rechtsmidden staand v.l.n.r. Loes Schiller, Annie Steehouwer de zus van Aad Teil, twee daarnaast Flip Heneman, zittend van
in het midden naar rechts Chris Heneman, Katrien Klaassen, ? de Bruin, Adrie Klaassen, ondergetekende als 7-jarige, twee verder Pauw Hoek en weer twee verder Bram
van Haren. Ik herinner me nog wel sommige gezichten, maar weet niet alle namen
meer. Misschien zijn er nog mensen die zichzelf hierin nog herkennen.
corliefhebber@tele2.nl

------------------------------------------------1e Christelijke ambachtsschool Gordelweg
Ik heb vroeger op de 1e Christelijke ambachtsschool aan de Gordelweg gezeten,
waar ik het vak geleerd heb als instrumentmaker. Donderdag 29 juli 1948
ontving ik mijn diploma van directeur
J.P.J. van de Berg. Andere leraren waren:
J. Bos, C. Dirkse, W. Nobel, A. Visser,
N.P.v. Voorden, W. Wiegers, S.D. Zoete.
Ik ben benieuwd wat er is geworden
van mijn klasgenoten die ook voor Instrumentmaker leerden. Zoals: J.W. Buijtendijk, B. Haagoord, G. Hoogendoorn,
S.J.de Jong, J.H. Jonker, F.J. KLapwijk,
K. A .v Kleef, P.M. Knulst, T.v.d. Kooy,
H. Lodewyks, J.v. Pelt, H.M. Riethof,
D. Roestenburg, L. Schaberg, J. Snoek,
J. Taapken, F. Tankink, P.den Turk,
W.G. Junkenius, R. Wittekoek en A.
Zoetekouw.
J.W. Buitendijk
Adsl479732@telfort.nl
-----------------------------------------------Simon de Waard

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel:
0180 – 82 02 44 (advertenties)
Email: info@deoudrotterdammer.nl
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Fred Wallast
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Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Ik werk aan een biografie van de Rotterdamse cineast en ornitholoog Simon de
Waard (1905-1986). Hij was (in derde
huwelijk) getrouwd met Marie Louise
de Marulaz. Zij had een stoppagewinkel
aan de Robert Fruinstraat 4a. Ik ben op
zoek naar foto’s van deze stoppagewinkel, ‘Parisien’. Alle suggesties worden
zeer op prijs gesteld.
Ed Buijsman
Bovencamp 57
3992 RX Houten
ed.buijsman@xs4all.nl
------------------------------------------------Thea Janssen
Ik zoek Thea Janssen, blond, mager, nu
45/46. Zij was mijn beste vriendin in
1977. Wij woonden in Huizen Angela Denhaag. Ik ben Clifton. Kent u haar?
Clifton Belfor
Tilgrupweg 9
8439 SR Oude Willem
0521 345 880
clifftj@hotmail.com

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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Oproepjes voor Superreünie 23 oktober
Oude Van Nelle Fabriek in R’dam West
Bergsingel
Nel Winkelman, “het meisje van de Bergsingel”,
in Rotterdam-Noord, hoopt elf broers en zussen
te ontmoeten op 23-10-10 in het Van Nellegebouw, tussen 10 en 16 uur. Tevens neven en
nichten en vrienden en kennissen uit de tijd van
‘50-’65.
En kabouters en Gidsen van de Gemma van
Lucca-groep, rondom de H. Familie-kerk aan
de Veurstraat. Maar ook de “jeugdgroepen”
rondom de bouw van het jeugdcentrum (kapelaan
Brands), waarvoor de H. Familie-kerk door aannemer A. Winkelman werd verbouwd. En ook
leden van het muziek- en gitaarclubje, scholieren
van de Pieter de Raedstraat (meisjesschool) en
scholieren van de VGLO St. Luciaschool, Centrum Rotterdam, aan de Aert van Nesstraat.
Nel Winkelman
Hauptstrasse 42
47559 Kranenburg (D)
00 49 2826 992029
pr-pv@hetnet.nl

op de Superreünie. Net als buurtgenoten uit de
Van der Speltstraat. Ik kijk er naar uit en het zou
geweldig zijn als ik bijvoorbeeld Beppy Vuik uit
Tuindorp Vreewijk nog eens zag, of Gerard uit
de Rauwenhofstraat, Sjaan van de Berg, Wim
de Deugd, Annie en Hein Arends, Greetje van
Zuilen, Gerard Huijzer en nog veel meer.
J. Brinkhaus
Pijnboomstraat 27
3203 XM Spijkenisse
-----------------------------------------------Sparta/RFC
Bij het bezoeken van de Superreünie in het Van
Nellegebouw zou ik gaarne in contact komen
met leeftijdsgenoten van Sparta en RFC (RFC
opgeheven). In mijn bezit zijn nog foto´s van
honkbal uit de jaren 40/45. Ik ben geboren
in Rotterdam, Ruilstraat 79 en woonde in de
Bloemstraat 5. (16-01-1927)

Deensestraat
Ik ben in 1946 geboren en nadien opgegroeid
in de Deensestraat. Wij woonden op 75 b, waar
onze jongste broer Michael zelfs tot 1 februari
van dit jaar tot zijn 93ste gewoond heeft. Door
zijn overlijden is er een einde gekomen aan onze
bezoekjes in de ons zo vertrouwde buurt. Het
lijkt mij heel gezellig op de Superreünie mensen
uit de straat van mijn jeugd te ontmoeten of
klasgenoten van de Jeanne d’Arc-school. Ik heb
gelukkig nog steeds leuk contact met een aantal
vriendinnetjes. Het zal bijzonder zijn in het Van
Nellegebouw te vertoeven.
Agnes de Bruin-Bruinsma
Verzetstraat 82
2912 CV Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-312115
-----------------------------------------------Zwartewaalstraat
Ik zat in 1940 op school in de Zwartewaalstraat.
Op 9 mei was ik net dertien jaar geworden en de
volgende dag brak de oorlog uit. Sindsdien heb
ik eigenlijk nooit meer iemand gezien van onze
zesde klas. Ik hoop enkele van hen te ontmoeten

Gerdien-Muller-Beek
06-20802122

ras99@hetnet.nl

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

Ieder jaar, als de zomer voorbij is en we de herfst induiken, beginnen we aan deze donkere periode met de woonmaand in oktober. Alle meubelbedrijven presenteren hun nieuwe collecties en gebruiken daarvoor traditiegetrouw
de media en dus ook De Oud-Rotterdammer. Vandaar dat de uitkomst van de puzzel in de uitgave van 5 oktober
luidde:

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 27 OKTOBER 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Het is woonmaand in De Oud-Rotterdammer

Dat leverde voor de trouwe puzzelaars weinig problemen op. We kregen weer ruim duizend oplossingen binnen
en slechts weinigen hadden het fout. Uit de vele goede oplossingen hebben we weer vijf willekeurige inzenders
geloot, die binnenkort de CD van The 3 Jacksons in hun brievenbus kunnen verwachten. Dat zijn ditmaal:
L. van Liere, Schiedam
H. Aken-Smit, Hoek van Holland

Ernst Slinger
0224 217020
eh.slinger@quicknet.nl
------------------------------------------------------------------------Succes
Naar aanleiding van mijn oproep van 7 september aan de
Gaffelstraatmeiden uit de periode 1945-1960 wil ik alle
mensen die gereageerd hebben bedanken voor hun reactie (13
meiden hebben gereageerd).
Zo ziet u maar hoe nuttig het is een oproep te doen in De
Oud-Rotterdammer als u iemand zoekt.

Henk Ras

Puzzel mee en win !!!

C.L.Huisman, Zwijndrecht
A. de Winter, Rotterdam

De avonturen van Oscar
Verzamelaar van Wim Meuldijk is op zoek naar een stripboekje met als titel “ De Avonturen van Oscar”. Het boekje
heeft een liggend A-4 formaat en een rode cover met daarop
drie ﬁguurtjes afgebeeld nl. Ketelbinkie, het eendje Oscar en
een mannetje met de initialen KK op z’n trui. Rechtsonder
staat 50 cent vermeld.
Het boekje is ongeveer in 1946 verschenen in Rotterdam en
omgeving. Tevens gezocht het jeugblad De Ketelbinkiekrant,
jaargangen 1948 t/m 1954 en het jeugdblad Sneeuwvlok uit
1945. Betaal zeer goede prijs. Gaarne uw reactie naar:

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

C. la Riviere, Rotterdam

Horizontaal
1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raamscherm; 13. voor de bakker (in
orde); 14. deel van etmaal; 15. nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30. kleur (Engels);
31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog aanzien; 35. land in Afrika; 37.
Griekse godin; 38. gebogen blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het MiddenOosten; 44. werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegenheid; 48.
onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet; 54. deel van een boek;
56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Holland; 61. onderricht; 62. deel van een
zuigfles; 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer begaafd (vindingrijk);
76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. bagger; 79. tijdsperiode;
81. erbium (scheik. afk.); 82. voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel;
84. deel van hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).
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Verticaal
1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3. pluisje op wollen stoffen; 4.
olievat; 5. Europese hoofdstad; 6. deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9. voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffusion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26. werklust; 27. insect; 29. iemand die
van zijn geld leeft; 32. rijden in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische
Aangelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39. plaats in Japan;
40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43. grafmonument; 45. soort papegaai;
46. bekende strandjutter; 51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open poraal voor de
deur van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige dieren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd (puur); 62. koude drank met ijs; 63.
proper (schoon); 66. binnenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk; 71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melkklier; 75. deel
van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop; 82. familielid; 85. vogel.
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Humanitas: wijkzorg!
Toespraak Rob van Damme en
Gijs Kempen. Raad van Bestuur

Vandaag hebben we het afscheidsfeest
van iemand die mede beroemd is geworden door zijn uitspraken. Voor het geval u
er enkele vergeten bent, wij hebben er een
aantal verzameld:
Een barkeeper met reebruine ogen is beter
dan een verpleegster; sancerre met reerug;
voor minder doen we het niet,heb je soms
een gaatje in je hoofd?!; geld is nooit een
probleem bij een goed plan; bij sommige
instellingen lijkt het wel afsoppen, voederen en hok schoonmaken in de zorg; verpleeghuizen waren vroegermisère-eilanden; helpen met de handjes op de rug;
beetje ziek, beetje werken; de nul die je in
huis hebt ken je, de nul die je nieuw aanstelt ken je niet ; je moet doorvragen en
bijten; liever dronken worden aan de bar
en een jaar korter leven dan platgespoten
worden achter de geraniums.
Natuurlijk hebben het over Hans Becker.
Beste Hans,
Via een headhunter ben je in 1992 van de
ene Humanitas naar de andere gesprongen. Toen met nauwelijks kennis van de
ouderenzorg. Nu uitgeroepen tot zorggoeroe. Hoe heb je dat gedaan? Welke eigenschappen zijn er nodig om dat te bereiken? Wij hebben geconstateerd:
eigenwijs, creatief, eigengereid, eigenzinng, eigenhandig, eigenaardig, door-

douwend, ongeduldig, opstandig, straatvechterig. En al die eigenschappen in de
overtreffende trap. Met deze eigenschappen heb je de organisatie op z’n kop gezet.
Het was een organisatie voor cure en care
in enge zin, maar Humanitas is gegaan
naar een geïntegreerde en samenhangende aanpak van cure, care, wonen en
welzijn. Als je de geschiedenis van deze
ontwikkeling bekijkt dan was het grote
omslagpunt het grote auto-ongeluk dat je
had op weg naar de wintersport. Hoewel
je natuurlijk gewoon 80 km per uur op de
autobahn reed, maakte je een flinke klap.
Je werd om te revalideren naar Humanitas-Akropolis gebracht. Stil moeten liggen
terwijl je geest volop werkt was een verschrikking voor je, maar ook voor het
verplegend personeel was het geen pretje!
Het heeft jou en alle medewerkers wèl de
ogen doen openen! Alles moest anders,
want met de toen verplichte rust in je lichaam, kreeg je geest steeds meer energie.
Eenmaal beter ontplofte je geest. De filosofie, de fysieke inrichting; alles ging op z’n

Spirituele markt

Na een spannende eerste keer in De
Kristal, waar het enorm druk was,
komt de spirituele markt in Humanitas-Bergweg, Bergwegplantsoen 10,
3037 SK Rotterdam op 31 oktober
van 10.30 tot 16.00 uur. Er zijn verschillende activiteiten: o.a. diverse
soorten kaartlezen, massagetafels,
psychometreren, zand- en foto’s lezen, verkooptafels met o.a. stenen
kaarten en andere leuke dingen. De
toegang is gratis en de consulten
slechts € 7,50. Info: 0645-78 47 03 of
0645-79 64 65.

kop. De brokstukken van die ontploffing:
levensloopbestendige complexen, dorpspleinen , restaurants, sliptongetjes, sancerre met reerug, kunst , muurschilderingen, herinneringsmusea, bibliotheke,
speelweiden met hangbuikzwijnen, eigen
regie, zelfwerkzaamheid (use it or lose it,
ja-cultuur, extended family aanpak.
Waar anderen een paar schilderijen ophangen hangen er bij Humanitas duizenden; waar anderen een paar vitrines neerzetten, bouwde jij hele musea; waar anderen een keurige eetzaal inrichtten, maakte
jij luxe restaurants; waar anderen ranja
schenken, schenk jij champagne; waar
anderen marmotten houden, bouwde jij
dierentuinen; waar anderen een beeld
buiten zetten, richtte jij beeldentuinen in;
waar anderen een gezamenlijke ruimte
ontwierpen, kwamen er bij jou hele dorpspleinen; waar anderen een feestje bouwden, bouwen wij nu met jou een festival.
Hans, Humanitas is jou veel dank verschuldigd. Zoals we al zeiden, in alle onderdelen
van Humanitas vinden we jouw hand
terug. In de smaak van het eten, in de
smaak van de kunst en in de smaak van de
aankleding van gebouwen.
Je bent onderscheiden met bijna alles
waarmee je onderscheiden kunt worden:
officier in de orde van Oranje Nassau,
zorgmanager van het jaar, Erasmuspenning, Wolfert van Borselen penning, Gouden Lis van de provincie Zuid-Holland.
In oktober 2003 promoveerde je zelfs bij de
Universiteit van de Humanistiek tot doctor
op het proefschrift ‘Geluk bevorderende
zorg in een vergrijzende wereld’ en werd je
daarna ook nog eens professor in de Humanistiek.
Het kon niet op en het zit er ook nog niet
op! Want de mooiste onderscheiding is
natuurlijk je benoeming tot ambassadeur
van Humanitas, het vertegenwoordigen
van wat je zelf hebt opgebouwd. Daarin
wensen we je alle succes.

Lied voor Hans Becker,
gezongen door Joke Bruijs en
Pauline van Wageningen
Op de wijs van KETELBINKIE

Hans Becker gaat de zaak verlaten
Al doet ie dat niet met plezier
Protesten mochten niet veel baten
Veel liever bleef hij langer hier
´t Is jammer dat hij moet vertrekken
Met Hans hadden we zoveel lol
Ach, zat met zulke leuke gekken
De hele maatschappij maar vol...
Want dat is nou het hele gekke
Da’s wat je van een ieder hoort
Niemand is gekker dan Hans Becker
Die ‘s geniaal prettig gestoord...
Hans heeft een ijzersterk geheugen
Dat is bij iedereen bekend
Ga jij vandaag met hem dineren
Mooi, dat ie je morgen niet meer kent

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

Knallend vuurwerk besluit
spetterend feest voor Hans Becker

lijke, complimenteuze verhalen.
Visleverancier Schmidt kwam met
een prachtige vis over de brug,
projectontwikkelaars schonken
een heerlijke wijn en HumanitasleHumanitasle
verancier
Alphatron
schonk
de afDonderdag 30 september 2010 hebben zo’n vierduizend mensen de
hele dag met olifanten, zeehonden etc. het afscheid gevierd van sluiting van de dag: een spetterenprof.dr. Hans Becker als voorzitter van de Raad van Bestuur van de de theatervuurwerkshow.
Stichting Humanitas Rotterdam.
Joke Bruijs Hans Becker blijft overigens in
De Rotterdamse zorggoeroe, bedienst van Humanitas als ambaskend van de reeds internationaal
sadeur en gaat zich als zodanig o.a.
gevolgde levensloopbestendige
bezighouden met het verdiepen
wooncomplexen, de ja-cultuur en
en uitdragen van de Humanitasfide herinneringsmusea, werd uitgelosofie, het aankleden en inrichten
zwaaid door belangeloze, spectacuvan de gebouwen (het zogenaamLodewijk de Waal de ‘empathic design’) en de opzet
Lee Towers
en inrichting van nog een aantal
nieuwe herinneringsmusea.
Humanistisch Café

Annie de Reuver

U bent vanavond hier aanwezig
Omdat u hier toevallig werkt
Maar als u nu was thuisgebleven
Dan had Hans dat niet echt gemerkt
Want als je morgen nou aan Hans vraagt
Was het gezellig op je feest
En hoe heeft Joke Bruijs gezongen ?
Zegt ie: Oh , die, die’s niet geweest...
Hans was steeds prettig open minded
Tartte conventies en fatsoen
Zei simpelweg : “Take it or leave it”
Ik ga het toch niet anders doen
Dus best een beetje eigenwijzig
Zoals hij al die jaren was
Hans deed gewoon IJzeren Heinig
Wat goed was voor Humanitas
Want wat wij nooit mogen vergeten:
Hij heeft hier wel wat neergezet
Minstens heeft hij op zijn geweten:
Zorg schrijf je met een grote Z...
Hij schreef “Verboden af te blijven”
Maar “waar vanaf? ” is maar de vraag
Zeer zeker niet van mannenlijven
Want die ziet Hans maar al graag
Dus barst het hier van herenbeelden
Maar één ontbreekt er in die rij
Dus gun ons weldra ook de weelde
Zet er ook één van Becker bij...
Zodat wij, als hij ooit eens heengaat
Steeds kunnen zien wie of hij was
Als Hans voor eeuwig hier in steen staat...
Als boegbeeld van Humanitas...
Tekst: Bert Nicodem

Carrie

Waldin

De ‘Bloose Brothers’

laire optredens van onder anderen
de Chateaus, Joke Bruijs, de 93-jarige Annie de Reuver en Lee Towers.
Daarnaast gaven acte de présence
de operazangeres Waldin met haar
muziekgroep, de brassband Elegance, Carrie met een geweldige gesproken column en de negenkoppige Frontline Showband met de
spectaculaire ‘Bloose Brothers’.
Tot de sprekers behoorden de huidige leden van de Raad van Bestuur
Rob van Damme en Gijs Kempen,
president-commissaris Jaap Wolf,
landelijk Humanitasdirecteur Lodewijk de Waal en de Rotterdamse
wethouder Jantiene Kriens met vro-

Plaatje met een praatje,
muziek die je leven
veranderde...

Iedereen heeft wel een plaat van
vroeger die je veel deed, ontroerde
of je leven misschien wel veranderde. Hoor je die plaat weer, soms
toevallig, komen de beelden, verhalen en emoties weer naar boven.
In het Humanistisch Café gaan
we deze (muzikale) ervaring met
elkaar delen. Neem een cd of
grammofoonplaat mee met een
nummer (maximaal 5 minuten)
waar voor jou een verhaal aan
vastzit. Je deelt dat verhaal met
de aanwezigen; een muzikale
manier van communiceren dus.
Het Humanistisch Café is een gezellig praatcafé, waar gediscussieerd
wordt rondom een thema. Het is
voor iedereen die het leuk en belangrijk vindt om anderen te ontmoeten
door over de grenzen van de eigen
directe leefomgeving heen te kijken.
Omdat samen eten uitnodigt tot een
gesprek met de ander, serveren we
een maaltijd.
Het Humanistisch Café is een initiatief
van verschillende Rotterdamse humanistische organisaties. Elke laatste
donderdag van de maand is er een Humanistisch Café, met een ander thema
en een spreker: een wetenschapper,
kunstenaar, filosoof of andere deskundige. Datum: 28 oktober 2010.
Aanvang: 18.00 uur Locatie: De Zingende Zeeleeuw, Sint-Jobskade 140
(Müllerpier), 3024 EN Rotterdam (bereikbaar met tramlijn 8). Kosten: € 7,50
inclusief maaltijd (ook vegetarisch) en
drankje.

