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Vrijwilligers Oorlogsverzetsmuseum onderscheiden
Dat het werk van het Oorlogsverzetsmuseum gewaardeerd wordt,
werd zaterdag 13 november nog
eens heel duidelijk tijdens de
32ste Rotterdamse Dag in de Laurenskerk. De vrijwilligers, die het
museum voor een belangrijk deel
dragen, waren genomineerd voor
de titel ‘Rotterdammer van het
Jaar’. Uiteindelijk wonnen zij deze
eretitel met overmacht, ruim voor
de andere genomineerden, Cees
Korbijn, Arif Yakisir en Machiel
van Wolferen. Ander hoogtepunt
was de koninklijke onderscheiding
die ten deel viel aan oud-voorzitter
Jaap Seelbach.

De 32ste Rotterdamse Dag was
gezellig als vanouds. Deze jaarlijkse
bijeenkomst van echte Rotterdamliefhebbers heeft veel weg van
een reünie. Tal van bezoekers zien
elkaar traditiegetrouw op deze dag
en wisselen hun ervaringen van het
afgelopen jaar met elkaar uit. En
natuurlijk is iedereen benieuwd of
er in de vele stalletjes dit jaar nog
iets van hun gading te vinden is. Het
moet, uiteraard, wel over Rotterdam
gaan of iets met onze stad te maken
hebben.

- Kees Korbijn -
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- Arif Yakisir -

De circa zestig standhouders hadden
dit jaar weer een fantastisch aanbod,
waarin het voor de liefhebbers heerlijk struinen was. ‘Kan ik dat boekje
nog ergens vinden?’, “Zou iemand
mij meer kunnen vertellen over…
(vul zelf maar in)?’, ‘Als ik nu die
ene foto nog eens zou tegenkomen’
en meer van dergelijke vragen vallen
bij veel bezoekers bijna van het gezicht te lezen als zij hoopvol gestemd
de Laurenskerk betreden.
Anderen komen alleen maar om weer
eens wat oude bekenden te spreken
of te genieten van het podiumprogramma, waarover entertainer Hans
Somers als vanouds de regie voerde.
Koninklijke onderscheiding
Om een uur of elf werd Somers
gesommeerd zijn programma even
te onderbreken voor een bijzondere

- Machiel van Wolferen -

aangelegenheid. Jaap Seelbach (71),
oud-voorzitter van de organiserende
Stichting Ons Rotterdam, die dacht
voor het eerst sinds jaren eens
een lekker ontspannen dagje in de
Laurenskerk te kunnen doorbrengen, werd, tot zijn eigen verbazing,
plotseling gevraagd naar het podium
te komen. Daar stond burgemeester
Blase van Alblasserdam, hem op
te wachten om hem de versierselen
op te spelden, behorend bij zijn
benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De verbouwereerde
Jaap kreeg deze eervolle onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor
muziek en cultuur in Rotterdam,
Alblasserdam en omgeving.
Hij is onder meer sinds 1980 dirigent
van het heterogeen ensemble Larenkamp, was 17 jaar (tot april 2010)
voorzitter van de Stichting Ons Rot-

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

- Jaap Seelbach -

terdam waar hij het tijdschrift ‘Ons
Rotterdam’ maakte en lezingen en
fototentoonstellingen organiseerde
en is sinds 1994 voorzitter van het
Charlois Kunstfestival. Sinds 2002 is
hij ledenadministrateur, reisadviseur,
vice-voorzitter en secretaris van de
ANBO, afdeling Alblasserdam. Tot
slot is hij al vele jaren dirigent van
accordeonvereniging Accordeonata
in Lekkerkerk.
Rotterdammer
van het Jaar
Voor de jaarlijkse verkiezing van
Rotterdammer van het Jaar waren
ditmaal vier kandidaten genomineerd. Cees Korbijn, Arif Yakisir,
Machiel van Wolferen en de vrijwilligers van het Oorlogsverzetsmuseum. Korbijn dankte zijn nominatie
onder meer aan zijn onbaatzuchtige

hulp bij de strijd van de bewoners
van Vreewijk tegen afbraak van hun
wijk, Arif Yakisir spant zich al vele
jaren belangeloos in om bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen
en Machiel van Wolferen bekommert
zich nadrukkelijk om de inwoners
van Spangen.
Dat uiteindelijk het merendeel van
de kiezers zich uitsprak voor de vrijwilligers van het Oorlogsverzetsmuseum was geen enorme verrassing.
Deze groep verricht al vele jaren uitstekend werk met het in herinnering
houden van de gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog en hebben er
veel aan bijgedragen het OVMR tot
een professioneel museum te laten
uitgroeien. Voor hun inzet ontving
de groep een oorkonde, bloemen en
een prachtig beeld van beeldhouwster Ria Bleij.
De feestelijkheid vormde een
passend slot van weer een zeer
geslaagde Rotterdamse Dag.

Dinsdag 16 november 2010

BOEKPRESENTATIE

Pagina 2

UITNODIGING
zaterdag 20 november 2010
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Humanitas zoekt
gezinsmaatjes

Hans van Willigenburg, auteur ‘Doet mij maar Rotterdam’:

“Ik bekijk de stad door de
ogen van een buitenstaander”

Humanitas zoekt voor Home-Start
vrijwilligers die zich willen inzetten
als maatje in gezinnen waar het even
niet lekker loopt en tenminste een
kind 6 jaar of jonger is. Heeft u een
paar uur per week tijd over en bent
u positief ingesteld en weet u dat
opvoeden best pittig kan zijn? Bent
u vader of moeder, opa of oma of
iemand die het gezinsleven goed kent
en een steuntje in de rug wil zijn?
Vindt u het leuk iets voor een ander
gezin te betekenen? Bel dan voor informatie naar Rotterdam Noordelijke
Maasoever: 010-265 39 30 of Rotterdam Zuid: 010-4196193 of kijk op
www.humanitasjeugdhulpverlening.
nl of www.home-start.nl . U krijgt
een training vooraf en reiskosten
worden vergoed. Januari 2010 start er
weer een training gepland; er zijn nog
plaatsen vrij.

Hans van Willigenburg, journalist, dichter, copywriter en spreker, schreef een boek over onze stad,
met de puur Rotterdamse titel ‘Doet mij maar Rotterdam’. Het boek is een verzameling korte verhalen,
waarin de auteur de stad door de ogen van een buitenstaander bekijkt. Het levert een serie, soms hilarische, anekdotes op, waar elke rechtgeaarde Rotterdammer van zal smullen. Want zijn verbazing is
zeer herkenbaar voor Rotterdammers, die het aan zelfspot niet ontbreekt.
Van Willigenburg omschrijft zichzelf
als een beetje tegendraads, met een
gezonde portie geldingsdrang. “Dat
kwam al vroeg tot uiting”, lacht Hans.
“Na mijn studie Literatuurwetenschappen wilde ik graag columnist worden.
Ik stuurde iedere week columns naar
diverse kranten in de hoop een keer te
worden uitgenodigd. Tot mijn verbazing
kreeg ik al na drie weken een reactie
van Rinus Ferdinandusse van Vrij
Nederland. Hij liet weten dat ze geen
plaats hadden voor een nieuwe columnist, maar was wel positief kritisch over
mijn columns. Na vijf maanden columns sturen, kreeg ik, min of meer tot
mijn eigen verbazing, plots een plekje
op pagina 7 van De Volkskrant. Stond
ik als broekie ineens met mijn column
tussen grootheden als Remco Campert
en Jan Blokker. Lang duurde het niet,
want ik miste nog de discipline voor een
goede columnist en bovendien vonden
ze mij een tikkie eigenwijs en iets té
rechts voor de Volkskrant. Na een half

jaar stond ik dus weer op straat.”
“Martin van Amerongen redde mij en
gaf mij een column in De Groene”,
vervolgt Hans. “Daar heb ik het vier
jaar uitgehouden, maar toen was ik wel
een beetje uitgekeken. Ik ben daarop
vertrokken en vanaf 1996 freelance
gaan werken. Dat doe ik nog steeds.
Onder meer bij RTV Rijnmond, het AD/
Rotterdams Dagblad, HP/De Tijd en
City Media Rotterdam.”
Amuseren
Het idee voor ‘Doet mij maar Rotterdam’ ontstond deels uit verbazing over
wat er in deze stad allemaal gaande is.
“Ik vind Rotterdam een erg leuke stad”,
bekent hij. “Leuk is vooral die relatieve
onbezonnenheid. Als er een plan is,
gaan ze er gewoon voor. Het heeft soms
ook wel iets van grootheidswaan. Ze
denken hier altijd dat ze op wereldschaal meespelen, maar dat is absoluut
niet het geval. Gevolg van die gedachte
is wel dat het imago vaak belangrijker is

dan de vraag of het ook wel zo goed
is voor de stad. Neem zo’n Jongerenjaar. Daar werd naar buiten toe goede
sier mee gemaakt, maar feitelijk is het
schromelijk mislukt.”
Juist dergelijke zaken stelt Van Willigenburg in zijn boek aan de orde.
Kritisch, maar vooral humoristisch.
“Ik kijk ernaar als buitenstaander en
relativeer de grote woorden die dikwijls
gebruikt worden. Eigenlijk wil ik de
mensen gewoon amuseren met een
luchtige kijk op zaken die vaak als
zwaarwichtig gepresenteerd worden.
Een beetje ballonnetjes doorprikken
dus. Rotterdam richt zich naar mijn
gevoel vaak teveel op de hardware,
waarbij de software, dat zijn de mensen,
nog wel eens vergeten wordt. Een
voorbeeld? Het is prachtig hoor, als
topambtenaren bij het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) bedenken dat
ze van het Lloydkwartier een creatief

- De omslag van Doet mij maar Rotterdamn -

centrum willen maken, maar voor de
mensen die er moeten werken is het niet
zo’n gelukkige keuze”, meent Hans, die
tot slot nog opmerkt dat de kredietcrisis
in sommige opzichten een zegen is,
want, zo besluit hij: “Hierdoor lopen
een heleboel ballonnetjes al vanzelf
leeg.”
Fred Wallast

Dansavond voor
ouderen

De activiteitencommissie van wijkgebouw Pier 80, op het Visserijplein in
Delfshaven, organiseert een dansavond voor ouderen op zaterdag 20
november 2010. De muziek wordt
verzorgd door Martin Green’s Drive
Inn Show. met ballroom -, latin - en
linedansen. Alleengaanden zijn ook
van harte welkom. De entree is
€ 3,50, met Rotterdampas € 3,00.
De zaal is open om 19.30 uur.

CCtje Een hondenleven

Mijn hond is al een tijdje aan het doodgaan. Ja, dat is rot. Het is (was) een grote grijze Riesenschnauzer en hij is pas acht.
Maar nu is hij vel over been, met een grote bal kanker in zijn buik. “Magere Hein”, noem ik hem spottend, waarop hij mij verwijtend aan kijkt. Want je moet je met een beetje humor door de omstandigheden heen slaan, anders loop je de hele dag jankend
door het huis. Hij is van een topkennel in Dussen, en hij moest met een U heten, dus noemde ik hem Irving, naar mijn lievelingsschrijver John Irving (die U hoor je toch niet).

c foto burosolo.nl

Negen jaar geleden bezocht ik, precies
een week voor de aanslagen van 11 september, in het kader van een Ivo Nieheprogramma John Irving. Hij woont in
de staat Vermont, boven New York, in
een prachtig huis in de heuvels dat hij
zelf heeft ontworpen. Hij was tegen ons
bijzonder aardig. Ik had hem al eens
in Mokum ontmoet bij de Bezige Bij,
en hij deed alsof hij dat nog wist, heel
sympathiek. Ik voelde veel verwantschap
toen hij mij mededeelde nogal wars van
elektronische snufjes te zijn. Hij typte
zijn werk nog gewoon op een prachtige
elektrische schrijfmachine, “want dat
maakt zo’n lekker geluid.” Een paar
maanden later kocht ik mijn hond, dus
die naam zat gebakken.

Cox Column

Het is mijn zevende hond in zo’n 35 jaar.
Ik heb niet veel geluk met honden. Mijn
eerste was een boxer, Cratos genaamd.
Die kwam mee met mijn toenmalige
geliefde, en we gingen gedrieën gezellig

op de Witte de Withstraat wonen. ’s
Avonds uitlaten onder de bomen van
de Westersingel of in het park achter
Boymans. Toen gingen we naar de
Hoeksche Waard, en kon er nog wel een
hond bij. De pianist van Frans Halsema
en mij, Frans Ehlhart, raadde ons een
Riesenschnauzer aan, dat was een echte
“erfhond”. Die kochten we ergens in
Groningen, een grote zwarte met toen
nog geknipte oren en staart. Dat mag
terecht niet meer en is ook nergens voor
nodig. (Overigens, Frans Halsema had
een graatmagere Whippet, die hij “een
Biafraanse herder” noemde). Maar ja,
twee mannetjes, we dachten: die vechten
dat buiten wel uit, maar toen we ze een
keer, al knokkend uit de vliet moesten
halen, zochten we voor de boxer toch
maar een goed kosthuis. Hij werd zeven
jaar, kreeg kanker en weg was ie. De
schnauzer heette trouwens Rommel, naar
de briljante Hitlergeneraal, die in het
voorjaar 1943, in Noord Afrika, bij hun

eerste treffen de Amerikanen nog versloeg bij de Kasserinepas, maar die, toen
hij zag wat een voortreffelijke uitrusting
de Yanken bij zich hadden, zich realiseerde dat de oorlog niet kon worden
gewonnen. We namen er een vrouwtjesboxer bij, en die noemden wij Golda, een
passende naam naast die van een Pruis.
Rommel werd acht, kreeg kanker en
weg was ie. Weer een Riesenschnauzer
genomen, want inderdaad fantastische
erfhonden, “met onomkoopbare trouw
aan de baas”, en die heette Immers (want
hij was immers de tweede). Deze twee
honden zijn de enige die van ouderdom,
zo’n jaar of dertien, zijn gestorven.
Toen een van hen lawaaien was nog
een vrouwtjesschnauzer genomen, Roef
geheten, maar die werd ook maar zeven
of acht.
Toen nam ik een Rothweiler, ik hoop
dat ik het goed schrijf, want ik heb geen
zin het op te zoeken. De eerste dag
probeerde hij me te bijten, maar hij had

de pech dat ik net met zijn ketting in m’n
hand stond, waarmee ik hem een ram
gaf. Nooit meer last gehad, voor mij was
het een tophond, voor ieder ander een
onbetrouwbare rotzak. Dat was ook wel
weer leuk aan hem, en als je dat goed in
de gaten houdt, kan er niets gebeuren.
Hij werd acht, kreeg een hernia en weg
was ie.
En nou zit ik dus met Irving. Wanneer
laat ik hem afmaken? Ja ik weet het, het
heet “in laten slapen.” Maar dat vind
ik een walgelijke achterbakse term.
En wat dan? Heb ik dan, om met Kees
van Kooten te spreken “nog één hond
te gaan?” Als die nou ’s van ouderdom
sterft, dan ben ik drie en tachtig. Dat
moet te doen zijn.

Pagina 4

Dinsdag 16 november 2010

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

Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350

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

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Het oorlogsverleden
van Rotterdam
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

Opticien

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

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

’n goed kunstgebit?

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25,, BBus
us 4499

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

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Meubeltoonkamers MODERN

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

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

Electrische Relax fauteuil
met sta-op functie
Echt rundleer in verschillende kleuren
Electrische verstelbare relax

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

Electrische sta-op
Uitgerust met 2 motoren
Stevige zit

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

Tijdelijk van € 1179,-

Nu € 979,-

Gratis thuisbezorgd
Persoonlijke uitvaartzorg

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

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

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 129”
Bij de stapel inzendingen voor de WWDN-foto 129 waren tientallen oplossingen met een kort, maar krachtig antwoord: Dit is de Polderlaan! En
al deze inzenders hebben het goed, maar niemand van hen zal hieronder
geciteerd worden. Ja, toch eentje haal ik uit de stapel:

Hugo van Beek (Capelle aan den IJssel):
“Waar je op kijkt, dat is de Polderlaan.”
En dit kan ik nog heel veel herhalen,
alleen staat er dan een andere inzendersnaam. Laten we maar aan de andere
inzendingen beginnen:
G.Lindeman (Hellevoetsluis): “Volgens
mij is deze foto gemaakt ter hoogte van
de ambachtschool aan de Polderlaan in
Rotterdam Zuid. In 1942 zijn wij verhuisd van de Rosestraat naar de Polderlaan. Mijn vader was kleermaker en heeft
in deze laan zijn bedrijf voortgezet onder
de naam Kleermakerij Modern. Er waren
nogal wat bedrijfjes gevestigd,waaronder
bakkerij Scheffers (die later naar de
Lijnbaan is vertrokken), en waar Van
Veen staat heeft Van der Meer en Schoep
gezeten. Verder waren er twee slagerijen,
twee sigarenwinkels, een levensmiddelenwinkel, fietsenwinkel annex -stalling,
pianohandel, café, elektriciteitswinkel,
meubelhandel, twee groentewinkels,
schoenmakerij, waterstoker, bakkerij,
feestartikelenwinkel en drogisterij van de
familie Mout.”
Christa van Beek-Roeters (Brielle): “Ik
ben geboren op de Polderlaan 33 en heb
daar gewoond tot mijn trouwen. Ik begin
maar bij het eind: Op de hoek onder de
zonnekap zat Van der Meer en Schoep,
daarnaast was het gedeelte waar de
bakkers hun karren stalden en vulden.
Groenteboer Beukema, een snoepwinkeltje annex sigaren, shag enzovoort,
een fotograaf , later een dameskapper,
halverwege een loodgieter, feestartikelen
Meekes, de waterstoker, later Tapijthandel Merwede, een herenkapper, later een
chinees restaurant, kousenreparatiezaak,
later een wapenwinkel van Sies, schoenmakerij Broeders, dierenwinkel Kanters,
knopen en aanverwante artikelen, steunzolen en corsetten, een reisbureau, met
daarvoor een horlogezaak, banketbakkerij
Koppenol, sigarenzaak Piet Steenbergen/
Rinus Isreal en op de hoek Drogisterij
Mout. Aan het eind van de foto, tussen de
bomen door, zie je de Vespa scooterzaak
op de hoek van de Beijerlandselaan hoek
Slaghekstraat.”
Ton van Eijsden: “Dit is de Polderlaan,
gezien vanuit de richting van de Hillevliet en kijkend naar de Slaghekstraat.
Links is het begin van de Schildstraat
te zien. Over de Polderlaan reed vanaf
1929 tot de opheffing op 29 januari 1968
tramlijn 9 van/naar het begin-/eindpunt
aan de Lange Hilleweg. De bomen zijn er
gelukkig nog steeds (al zijn het inmiddels
andere). De winkels en bedrijven met
oerHollandse namen hebben plaats gemaakt voor ondernemers van allochtone
herkomst.“
Thea Brosky: “Fijn, weer eens een puz-

zelvraag van Zuid! Voor mij onmiddellijk
herkenbaar, omdat het beeld eigenlijk
niet veel veranderd is. De tram rijdt er
niet meer, dat is het enige verschil met
de huidige situatie. Wat een mooie gevel
heeft dat schuinstaande pand links. Die
sierbalken/-pilaren links op de hoek in de
stijl van de Amsterdamse School zie je
nog heel veel in Rotterdam.”
Teun Snoek (Rhoon): “Dit is de Polderlaan, hoek Schildstraat. Aan de overkant
had je Banketbakker Scheffers, op de
foto die je ziet in De Oud-Rotterdammer
had je de bakkerij van Van der Meer en
Schoep, daar werd brood gebakken en
men ging er ook mee langs de deuren
voor de verkoop. Als je de straat overstak,
hoek Schildstraat, had je de Ambachtschool, waar ik mijn vak heb geleerd.
Mijn lagere school lag in de Polderstraat
tegenover Scheffers, de Polderkwartier;
de Hillevlietschool zat eraan vast en
aan het einde van het blok was nog een
ulo. Tramlijn 9 reed over de Polderlaan,
het eindpunt was aan het einde van de
Lange Hilleweg. Men noemde deze wijk
de Polderbuurt; je had de Polderstraat,
Noordpolderstraat (waar ik ben geboren
op nummer 4), de Zuidpolderstraat en
natuurlijk de Polderlaan. Daar had je aan
beide kanten winkels; ik heb er erg fijn
gewoond en gespeeld.”
S. Wansink de Vliegh (Ridderkerk): “Zelf
heb ik vroeger op de Beijerlandselaan
gewoond, boven de viszaak van Visser.
Nu ik dit schrijf, ruik ik weer de geur van
gebakken vis. Ik denk ook ineens aan de
meisjesschool Zonnegloren Hillevliet en
de Ambachtschool, waar ik een vriendje
had. Deze verwende ik met koekkruimels, die ik kocht voor 10 cent bij banketbakker Scheffers in de Polderlaan. Zo
zou ik nog een poosje kunnen doorgaan;
er komen steeds meer herinneringen naar
boven.”
Rob Mekes sr. (Sas van Gent): “In deze
laan ben ik op nummer 43 in 1947
geboren. Mijn ouders hadden daar de
feestwinkel Jac Mekes. Waar de Solex
staat deden mijn vriendjes en ik wedstrijden, wie van ons het langst voor de tram
durfde te lopen. Ik woon nu al sinds 1976
in Sas van Gent in Zeeland.”
Rob de Zwart (Spanje): “Deze laan ken
ik. Het is de doorgangsweg van de Beijerlandselaan naar de Lange Hilleweg. Als
bijrijder, en later chauffeur, in de jaren
50-60, weet ik hierover maar een ding te
vertellen. Komend vanaf de Beijerlandselaan.claxonneerden wij altijd naar een
vrouwtje, dat aan de rechterzijde op de
tweede etage jarenlang bedlegerig voor
een raam lag en altijd terugzwaaide. Zelfs
de tram belde daar.”

NU

TOEN
Jan Stam: “De fotograaf stond met z’n
rug naar het bruggetje over de Hillevliet
naar de Lange Hilleweg. Op deze plaats
was een tramhalte. Links van de fotograaf
bevond zich de Ambachtsschool (lts),
waar ik enkele jaren Elektrotechniek
gevolgd heb (1960-1963). Rechts de ulo/
mulo aan de Hillevliet, met rechts in
de Noordpolderstraat de Lagere School
(1954-1960). Op de hoek rechts bevond
zich Luxe Bakkerij Scheffers , met
heerlijke tompouces in de koekkruimels
voor 15 cent. Rechts, dus in de Noordpolderstraat 39b voor het schoolplein,
woonde ik naast de duivenvereniging
(1954-1970).
Op de hoek links had Van der Meer
en Schoep een winkel, met ernaast de
stalling van de fietscarriers (kerries) met
onderin de lade lekkere chocolade en
koekjes. Verder links een groenteboer
en Meekes winkel met feestartikelen,
verderop een wapenhandel (voor de
jacht) en een sigarenzaak van Laseroms
(de voetballer?). Rechts, half op de Polderlaan, waren een slager, woonwinkel
en achteraan op de hoek Polderstraat had
mijn oom een Doe Het Zelf zaak (Wim
Schuijer). De straat oversteken en daar
woonde de oprichter/voorzitter van de
Eddie Pieters Graafland fanclub. Daar
was de Slaghekstraat en het alom bekende plein van de Houthal, dat de ontmoetingsplek was van de “Artistiekelingen”,
waar ik er ook een van was (1963-1967).
Natuurlijk diende de Beijerlandselaan,
met bioscoop Colosseum, als circuit voor
de verkenningsroute van de Puchs en
Tomossen, om jongens en meiden te zien
en gezien te worden.”
J. Huurman: “Dit is autobedrijf Van Veen.
Daar heb ik mijn eerste auto gekocht, een
Morris Minor 1000. Eerder zat Van der
Meer en Schoep, met winkel en bakkerij
in dit pand. Ook heeft autohandel Hulspas er nog gezeten.”
Gerard Ouweneel (Maasdam): “Gelet op
de Solex, de modellen van de paar auto’s
en de nog aanwezige tramrails, vermoed
ik dat de foto dateert van rond 1960. Die
tram van de Polderlaan was lijn 9, die
van de Lange Hilleweg naar Station DP
reed, toen al Centraal Station geheten.
Ik herinner mij dat, vergeleken met de
aanhangrijtuigen waarmee de RET kort
na de oorlog ‘onze’ lijn 3 uitrustte, ik
die van lijn 9 maar vreemde gedrochten
vond. Pas onlangs las ik, dat de RET in
WO II uit materiaalnood oude motorwagens heeft omgebouwd tot aanhangers.
Ik schrijf ‘onze’ lijn 3, omdat deze op
Vreewijk kwam, waar ik woonde. De
fotograaf stond met zijn rug naar de Hil-

levliet, naar de brug over de gelijknamige
singel. Links en rechts van hem stond (en
staat waarschijnlijk nog) een schoolgebouw. In de ene was een mulo gevestigd,
in de andere een Ambachtsschool, een
schooltype dat Den Haag later in haar
grote wijsheid opdoekte, een beleidsdaad
die nu wordt betreurd. In WO II hebben
de Duitsers tenminste een van de scholen
gevorderd, om haar bezettingsmacht
onder te brengen. Als Vreewijker kwam
ik vaak op de Hillevliet. Want op een
steenworp afstand van de plek, waar de
fotograaf zijn foto nam, aan de andere
kant van de brug over de singel, bezat
mijn grootvader Aart Hooymeyer zijn
boekhandel, door hem geafficheerd als

‘Het beste adres op Zuid’. Als tiener was
ik het met die slogan geheel eens.”
De attentie gaat deze keer naar
M.Timmermans, Lisdodde 21, 3191 JJ
Rotterdam-Hoogvliet.
O ja, wist je dat je bij www.ditisrotjeknor.nl de oplossingsfoto’s van de
WWDN-foto’s in 3D kunt bekijken. Je
hebt alleen maar zo’n groen/rood-brilletje
nodig.
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 131

Voor mij zijn er geen mooiere WWDN-foto’s, dan de foto’s die de lezers me toezenden. Wanneer ik dan zelf driemaal achter mijn oren moet krabben, om te zien welke
locatie wordt getoond, heb ik dé WWDN-foto te pakken.
Bij de foto van deze week behoefde ik niet te krabben. Hij riep wel de gedachte op,
dat in deze straat zeer weinig is veranderd, maar er in de 50er/60er jaren toch ‘anders’
uitzag. Maar was is dit andere nou? Op de straathoek links achteraan zat C. Jamin,
door echte Rotterdammers Sjamin genoemd. In de straat waar Sjamin gevestigd was,
waren drie tramlijnen. Eén van die lijnen bracht je zelfs buiten de gemeente Rotterdam. Verder staat me bij, dat er in deze straat een bakker Vreeken, een melkboer Van
Vliet, een café Disch, een kapper Van der Linde, een ‘griezelige’ glas(?)handelaar, een
waterstoker én een schoenenhandel zat. Dit was zomaar een woonstraat.

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 29 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.

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

* Stoelen matterij
* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier

l
l
l

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Marco Leer 0186-603268

STOELEN VLECHTERIJ

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

GRATIS
GELEGD

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

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

Mangaanstraat 1-5

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

Tel.: 078 - 6916684

Behangers en Schilders aanwezig.

Tel.: 010-4145808

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

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
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

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

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

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

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Vele lezers van De Oud-Rotterdammer, De Oud-Hagenaar en De Oud-Utrechter storen zich aan de nieuwe vormen van bedelarij die zich manifesteren via het aanbieden van kranten en het maken van muziek.
De reguliere verkopers van de Straatkrant vallen overigens volledig buiten de bedoelde categorie. Sommigen accepteren het uit een oogpunt van armoedebestrijding. Anderen vinden het ‘bedelarij’. Laat duidelijk zijn dat De Oud-Rotterdammer geen stelling neemt in deze kwestie. Hans Roodenburg poneerde in zijn vorige rubriek slechts een prikkelende stelling (géén mening) en ontlokte tal van lezers daarmee
onderstaande reacties.

Schooieren om geld of liefdadigheid tegen armoede?
Informatie
Opinie

Mevrouw G.Th.M. Stigters uit Den Haag irriteert zich vooral aan het ‘straat schooieren’ van
overigens niet alleen mensen van buitenlandse komaf, maar ook van autochtone junks, zwervers en andere bedelaars. “Een eurootje alstublieft”, vragen ze volgens haar aan vrouwen van
middelbare leeftijd bij de warenhuizen en in De Passage van Den Haag. “Staan ze met een
rokende sigaret in de hand brutaalweg om geld te vragen. Ik dacht dat de plaatselijke verordening alhier landloperij verbood!”
Zij wijst voorts ook op ‘een jongeman’
van Nederlandse afkomst bij de draaideur van De Bijenkorf “die je een hele
riedel verwensingen nagooit als je hem
geen blik en geen fooi geeft”. “Ik woon
in het centrum, there where the action
is, en kan onmogelijk als Sinterklaas de
hele dag met open portemonnee gaan
lopen.”

af en gaat dan andere dingen doen. Om
ze aan het eind van de middag weer op
te halen. Het ﬁliaal van Lidl heeft 1600
klanten per dag. Tel uit je winst!”
Overigens had hij een heel vriendelijk
antwoord gekregen van de directie van
het hoofdkantoor van de Lidl. “Op
lokaal niveau zou het met de gemeente
worden besproken. Nu geen last meer.”

Zij hoopt dat zij via de krant de wethandhavers bereikt. “Er dient eindelijk
eens law & order te worden toegepast.”
Lezer Frits Koster van De Oud-Utrechter is het eens met de stelling in het
vorige nummer. Hij geeft een tip: “Ik
heb aan de ﬁliaalmanager van de supermarkt Lidl in Zeist een brief gestuurd in
verband met de opdringerige benadering door aanbieders van de daklozenkrant. De vader komt ’s morgens in een
Mercedes, zet eerst zijn twee dochters
en echtgenote bij drie winkelbedrijven

Henk Schruer uit Capelle aan den IJssel
stoorde zich in eerste instantie aan het
artikel dat volgens hem nogal opvattingen à la Geert Wilders (PVV) opwekt.
Later bracht hij wat nuanceringen aan.
Hij zegt wel positieve ervaringen te
hebben met in ieder geval de verkopers
van de originele Straatkrant en dat
er wat gedaan moet worden aan ‘het
verschijnsel’ Zelfkrant (een concurrent
die wat minder let op de manier van
verkopen).
“In mijn woonplaats heb ik vier verko-

pers van de Straatkrant aangesproken
en hun geschiedenis gehoord. Ik heb
ze ook zien groeien in zelfrespect. Alle
vier hebben een plek gevonden waar ze
met hun premiebetalingen bijdragen aan
de ‘Nederlandse’ uitkeringen. Wellicht
mag ik opmerken – en ik heb al 86 jaar
Rotterdamse ervaring – dat er maar
weinig Rotterdammers zijn, van wie
de ouders of voorouders niet uit armoe
naar deze stad zijn getrokken.”
Met stijgende verbazing zegt mevrouw
H.C. Alkema-Mallee uit Den Haag het
artikel te hebben gelezen. “Het geeft
een kijkje in de gedachtewereld van
mensen die de rijken van ons land en de
welvaart van de meeste burgers als een
vanzelfsprekend recht beschouwen.”
De schrijver van het artikel scheert zij
onder één kam met de groep ‘Halen,
Hebben en Houden’. Zij vindt dat die
50 eurocent gewoon aan de verkopers

van de Straatkrant gegeven dient te
worden. “Dan kunnen ze eten kopen en
een overnachting betalen.”
Daarentegen ‘heel blij’ met het artikel
is Rob Krijtenberg uit Zoetermeer. “Ik
erger mij al jaren aan de ‘bedelaar’ bij
Super de Boer. Je kunt gewoon niet om
hem heen. Tot mijn verbazing zag ik op
een zondag dezelfde man staan in het
winkelcentrum Leidschenveen. Ik vind
het opdringerig gedrag en begrijp niet
waarom hij zomaar pal naast de ingang

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
Langstlevende
na echtscheiding
Twaalf jaar geleden ben ik gescheiden. Wij hadden een testament op de
langstlevende. Blijft dit rechtsgeldig
na de scheiding? Kan ik aansprakelijk
gesteld worden voor nalatigheid van
mijn ex-man?
Uw testament op de langstlevende
is niet meer geldig na echtscheiding,
aangezien in de voorwaarden wordt
uitgegaan van een huwelijk. Het valt
natuurlijk aan te bevelen te
onderzoeken of er niet andere ‘dingen’
instaan die niet met een huwelijk te
maken hebben.

testament opvragen. Maar u kunt ook
zijn inschakeling beperken tot dit. Er
zijn uiteraard kosten verbonden aan het
inschakelen van een notaris. De hoogte
ervan hangt af van de werkzaamheden
die hij moet verrichten en waarover
u met hem afspraken moet maken.
Vergelijk ook de tarieven van verschillende notariskantoren in uw gemeente.
Op internet zijn daarvoor handige
programma’s te vinden.

Consumentenzaken

Overleden echtgenoot
had testament
Enkele weken terug is mijn man
overleden. Wel was er van hem een
testament waarin hij enkele legaten
heeft laten vastleggen. Heb ik nu een
notaris nodig? Mijn kinderen en ik zijn
heel tevreden over de inhoud van het
testament.

In enkele dagen
ruim 4000 euro gepind
In enkele dagen is er met mijn pinpas
ruim 4000 euro van mijn rekening
afgeschreven, zonder dat ik het wist.
Ik heb aangifte gedaan bij de politie.
De bank wil niet tot schadevergoeding
overgaan, omdat ik onzorgvuldig
zou zijn omgegaan met mijn pas en
pincode. Omdat ik op vakantie moest,
bood mijn werkster mij aan een bedrag
te lenen. De politie heeft tot mijn
stomme verbazing ook helemaal niks
met mijn aangifte gedaan. Wat kan ik
nog doen?

U zult toch een notaris moeten raadplegen. Hij moet in ieder geval het laatste

Heel weinig indien u geen sterkere
argumenten hebt. Een procedure bij de

Geschillencommissie voor bankzaken zult u waarschijnlijk verliezen.
U schrijft dat u niet weet wanneer en
waarom u uw pas bent kwijtgeraakt.
Met een verloren of gestolen pas
komen onverlaten niet veel verder. Zij
hebben uw pincode nodig om geld te
kunnen opnemen of betalingen te verrichten. Die kunnen ze alleen te pakken
hebben gekregen als u uw pincode
onvoorzichtig en opzichtig bij uw pas
heeft gehouden. In de voorwaarden
van elke bank staat dat in dat geval
‘schades’ niet worden uitgekeerd!
U zult goed moeten nagaan wie in uw
omgeving uw pincode kent of weet
waar u die bewaart. Die heeft wellicht
ook uw pas kunnen stelen. Verder
wordt u geacht direct aangifte te doen
zodra u merkt dat uw pas is gestolen.
Uiteraard moet u kunnen onderbouwen dat de pas werkelijk is gestolen.
‘Skimmen’ (met een camera bij de
pinautomaat proberen uw pincode te
achterhalen) kan in uw geval ook niet
zijn gebeurd, want dan was de bank
daar al lang achtergekomen en hadden
meer mensen het probleem gehad.
Misschien zitten we verkeerd en
denken we onjuist, maar we vinden
het - met alle respect - vreemd dat

uw werkster u aanbood het bedrag te
lenen om op vakantie te gaan. Normaal
gesproken is er wel medeleven, maar
dit aanbod is wel verdacht. Bespreekt
u uw geldzaken met uw werkster? Dat
de politie u niet op de gok en in het
algemeen camerabeelden laat zien, is
ook begrijpelijk. Pas als u een bepaalde
verdenking heeft, wordt zij misschien
gewilliger.
Schade door afwaaiend
bootje op aanhanger
Op een drukke snelweg week mijn
voorganger ineens uit naar een andere
baan. Het bleek dat bij de voor hem
rijdende automobilist een bootje van
diens aanhanger was afgewaaid en
dwars op de rijbaan terechtgekomen.
Ik kon het bootje niet ontwijken en
klapte er bovenop. Dat het kunststofbootje aan gruzelementen lag, deerde
mij minder dan de schade aan mijn
auto. Wie draait daarvoor op?
Een lastige zaak om daarover zinnige
adviezen te geven. U hebt uw best
al gedaan om de schade vergoed te
krijgen. Maar wij vrezen dat - zoals dat
mooi heet - de dader op het kerkhof
ligt.

van de supermarkt wordt getolereerd.
En waarom geven bezoekers deze
‘zielige’ (?) man toch nog steeds weer
geld? Wat is hier aan te doen?”

De adressen van de reagerende lezers
zijn bij de redactie bekend. Anonieme
reacties plaatsen we niet. Het artikel
‘De gulle gever en de nieuwe vorm van
bedelarij’ op deze plaats stond in de
krant van 2 november.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
In principe de automobilist die het
wegwaaiende bootje op zijn aanhanger
had. Die kunt u - of uw verzekeringsmaatschappij – aansprakelijk stellen
voor de schade aan uw auto. Deze
automobilist is nalatig geweest door
zijn bootje niet adequaat vast te zetten
op zijn aanhanger.
Wij hopen voor u dat de automobilist
goed is verzekerd. Zijn WA-verzekering voorziet hierin misschien wel,
maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als hij aantoonbaar nalatig is
geweest in het bevestigen van het
bootje op de aanhangwagen. Als hij
een aanvullende all-riskverzekering
voor zijn aanhangwagen of caravan
heeft afgesloten, zal de schadevergoeding door zijn verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk geen probleem
opleveren. Mocht hij onvoldoende
verzekerd zijn, dan kunnen vervelende
juridische procedures nodig zijn om
uw schade vergoed te krijgen. Als u
zelf ook all-risk bent verzekerd, schiet
uw verzekeringsmaatschappij de
schadeclaim meestal voor en voert de
procedures.

Pagina 8

Dinsdag 16 november 2010

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

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
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e
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
Ver an all aars
v ker se
één dag.
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t
me plant
T 010 - 42 000 42
Locatie IJsselmonde T 010 - 42 000 42
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Keizerswaard 23, 3078AL Rotterdam
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (73)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden
in 2002. Henk was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan
uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’,
als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren
1970-1980 verschijnt binnen afzienbare tijd. 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.

Zapata Nordic
Rondneuzen op een boorplatform en werkeiland en er proeven aan de werksfeer van
buitengaats is niet iets van alledag. In 1987
was dat de achterliggende gedachte om de
Zapata Nordic in de Nieuwe Maas tegenover
het stadscentrum te verankeren bij de westpunt
van het Noordereiland. Ongeveer op die plek
is nu de basculeklep van de Erasmusbrug. Het
boorplatform/werkeiland was destijds opgelegd
in de Wiltonhaven van Schiedam en kreeg
ineens het etiket opgeplakt van ’s werelds eerste
offshoremuseum op stelten’. Het platform werd
vervolgens naar het Noordereiland versleept,
werd daar een stukje omhoog gebracht langs
de drie enorme poten en geschikt gemaakt
voor massaal en veilig bezoek. Daarna werd er
een geïmproviseerde brug geslagen om vanaf
het Noordereiland op het booreiland te komen
en ook een aanlegsteiger voor Spido, die er
schepen vol belangstellenden bracht en weer
ophaalde. Het was wethouder Jan Laan die op
25 september 1987 het bijzondere en tijdelijke
museum openstelde voor bezichtiging en van
die mogelijkheid werd dankbaar en veelvuldig
gebruik gemaakt. Na de museumperiode is
het afgedankte boorplatform in 1989 versleept
naar Turkije, waar dit brok ‘Hollands Glorie’
het moest aﬂeggen tegen de slopersmoker.
De vraag van de samenstellers van ‘Henk
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’
is: wie heeft bijzondere herinneringen aan het

boorplatform Zapata Nordic en de tijdelijke
ligplaats aan de kop van het Noordereiland?
Reageren kan via e-mail: reinw@telfort.nl of
010-7863728. Het is mogelijk te reserveren
voor deel 2 van ‘Henk Hartog Rotterdam
gefotografeerd’.
Op het verzoek om gegevens en foto’s van
Fenomena in de DOR-uitgave van 19 oktober
zijn diverse leuke reacties gekomen. Deze
krijgen een verzamelplek in een volgende
editie.

Lens van Hartog fotovraag

Oplossing DDLVH-foto(72)
Ellen Schmidt (ellenschmidt@versatel.nl)
herkende vrijwel meteen alle mensen op foto
72 in de rubriek ‘Door de lens van Hartog’ van
twee weken geleden. “Destijds werkte ik op
de afdeling voorlichting van de deelgemeente
IJsselmonde. Naast burgemeester Bram Peper
wandelt inderdaad deelgemeentevoorzitter Piet
Th. Biersma. Ook voorlichter Lex Bezemer
(schuin achter Biersma) loopt mee en ook Joop
Kleuver is zichtbaar tussen Biersma en Peper.
Vooraan rechts is beleidsmedewerker Jeff van
Moll van de partij en achter hem zijn collega

Bert Schot. De man in uniform is vrijwel zeker
wijkagent Karel.” Al eerder waren herkend wijkenwethouder Wim van der Have en journalist
Jan Sieben (geheel rechts). Ellen Schmidt geeft
nog mee: “Het is en blijft jammer dat de Beverwaard niet geworden is zoals de planologen en
bestuurders destijds voor ogen hadden.”
Oud-wijkagent van de Afrikaanderwijk Hans
van Well vult ook de laatste naam in. Hij weet
te melden dat de man in uniform Willem de
Bruin is, destijds hoofdinspecteur en afdelingschef van het politiebureau Groot – Ijsselmonde.
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Historisch Charlois breidt uit met
voormalige apotheek
Dankzij een bevriende relatie kan de Stichting Historisch
Charlois (SHR) uitbreiden met het historisch (uit 1901
daterende) pand van de Charloische Apotheek aan de
Wolphaertsbocht 105.
De vrijwilligersorganisatie is
sinds 2002 gehuisvest aan de
Grondherendijk 84, waar het
onder meer een oudheidkamer
heeft ingericht. Het aantal
donateurs groeide vanaf dat
jaar tot bijna tweeduizend, de
collectie werd gestaag groter en
elk kwartaal wordt er een nieuwe
fototentoonstelling ingericht. De
stichting draait op de inmiddels ruim vijftig vrijwilligers,
waarvoor de werkruimte te
klein werd. Voorts werd het
activiteitenpakket uitgebreid met
dialezingen, eigen publicaties,

presentaties op historische en
Charloise manifestaties en wordt
meegewerkt met wijkactiviteiten die een historisch tintje
kunnen gebruiken. Helaas is de
ruimte onvoldoende om grotere
gezelschappen te ontvangen. Na
een zoektocht van een paar jaar
besloot een bevriende relatie
het voormalige apothekerspand
aan te kopen en het vervolgens
aan SHR te verhuren. Het is een
mooi en karakteristiek pand,
waarin een historische instelling
van de stichting uitstekend past
en met voldoende ruimte biedt

- De gevel van het
historische apothekerspand aan de
Wolphaertsbocht is vrijwel van het
eerste uur. Foto Rein Wolters -

om weer jaren vooruit te kunnen.
In het komend halfjaar zal de
verhuizing plaatsvinden.

Kijkje in ‘Zuid van binnenuit’
op expositie en in boek met dvd
De geschiedenis van Rotterdam-Zuid is er een van uitdijende havengebieden en grote
industrie. Maar in Rotterdam-Zuid woont en werkt ook een groot deel van de Rotterdammers. Welke verhalen hebben zij en hoe hebben zij de voortdurende veranderingen
op Rotterdam-Zuid beleefd? In amateurfoto’s en 8mm-films komt het ‘Zuid’ van bewoners tot leven.
Met de foto- en ﬁlmtentoonstelling ‘Zuid van binnenuit’
- Rotterdam-Zuid Familiealbum
1902-1978’ geeft het Historisch
Museum Rotterdam in het
Gemaal op Zuid een kijkje in de
familiealbums van RotterdamZuid. Deze waardevolle bronnen
laten het dagelijks leven zien en
dragen zo bij aan het collectieve
geheugen van de stad. Onze
redacteur Rein Wolters is er
nadrukkelijk op terug te vinden.
Van zijn leven en werk is een
ﬁlmportret gemaakt.
Veruit de meeste foto’s werden
gemaakt toen fotograferen nog
duur was. Tot ver na de Tweede
Wereldoorlog deden mensen
soms wel een jaar met een
fotorolletje. Velen hadden zelfs
geen eigen toestel. Zij kregen
foto’s van familie of lieten zich
fotograferen. De straat of de
buurt werd zelden vastgelegd.
Ook kleine gebeurtenissen zoals
familiebezoek, verjaardagen of
kerstavond kwamen alleen bij

- De omslag van het boek dat bij
de tentoonstelling verschijnt. Foto
familiealbum -

- De cameraploeg tijdens het opnemen van zijn portret, links regisseur Joop
de Jong én medesamensteller van de expositie. Foto Rein Wolters -

hoge uitzondering op de foto. De
familiealbums zoomden vooral
in op bijzondere momenten zoals
een communie, een huwelijk,
een uitstapje, sportwedstrijden
en de feestelijke rondrit van
het elftal van Feyenoord. ‘Zuid
van binnenuit’ presenteert met
amateurfoto’s en 8mm-ﬁlms in
een cineac-bioscoop het leven
van alledag op Zuid, gezien door
de bewoners zelf. Hun blik werpt
nieuw licht op de geschiedenis
van dit deel van de stad.
De familiefoto’s en albums
van Adrie van Noppen bieden
een bijzonder en waardevol
tijdsbeeld. Vanaf zijn balkon op
de hoek van de Strevelsweg en
de Dordtselaan fotografeerde hij
vanaf 1938 de ontwikkelingen
in de omgeving. En een zeer
verrassende kant van de Tweede
Wereldoorlog is te zien door
de foto’s die Duitse soldaten
maakten in Rotterdam-Zuid
tijdens de meidagen in 1940 en

de bezettingsjaren.
In de circa 60 minuten verzamelde 8mm-ﬁlms zijn beelden
te zien vanaf de mobilisatie tot
de aanleg van de eerste metro in
Rotterdam-Zuid. Bijvoorbeeld
de ﬁlms van verzetsman Koenig
en de humoristische ‘speelﬁlms’
van Herman Messemaker over
bijvoorbeeld het slechte drinkwater in Rotterdam begin jaren
zestig.
‘Zuid van binnenuit -RotterdamZuid Familiealbum 1902-1978’
is te bezichtigen van zaterdag 27
november 2010 tot en met 5 februari 2011 in gebouw ‘Gemaal
op Zuid’ aan de Pretorialaan
141 in de Afrikaanderwijk in
Rotterdam. Bij de tentoonstelling
verschijnt een boek+dvd met een
selectie van foto’s en ﬁlms uit de
tentoonstelling en extra beeldmateriaal, waaronder het ﬁlmportret
van Rein Wolters.

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen
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Wegens verhuizing
van Zuidland naar Spijkenisse

TOTALE LEEG
VERKOOP
Op is dus echt op.....met hoge kortingen

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.
Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen
Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten
Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

COMPUTE

R STUK!!

BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK
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OP VOORRAAD
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Gratis opgehangen
en geplaatst door heel
Nederland. Reparatie
van alle uurwerken
in eigen atelier

Met CBW garantie en direct leverbaar

De CBW garantie van uw
aangekochte meubelen nemen
wij mee naar Spijkenisse.

De opening van
de nieuwe zaak
is medio
februari/maart 2011
Timotheus Decoraties
Voorhaven 38 C Rotterdam
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• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Complete
woonprogramma’s

Barometers
zonnig geprijsd

• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken

Actiemodellen:

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

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

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl
Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Wij verkopen oa PTMD, Baroque

Fotolijsten Theelichtjes
Kandelaars Schalen Vazen
Rozenkransen
Heiligenbeelden
Wierook

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

Medaillons
Kruizen
Kaarsen

10% korting

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

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

Meubelc
Kerkweg
3214 VB Z
Tel. 0181

ISO - HKZ gecertiﬁceerd
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Over het moederschap van toen
Tegenwoordig vliegen de voordeelverpakkingen van papieren luiers je in de folders van supermarkten drogisterijketens om de oren. Jonge gezinnen geven daar tientallen euro’s per week aan uit. In de
jaren zestig had je ook al papieren luiers. Maar de meeste vrouwen lieten om de twee dagen de wasmachine (als ze die al hadden) draaien voor een flinke luierwas. Genoemde folders brachten ons op het
idee eens over het moederschap van toen te praten. Een echt vrouwenonderwerp.
Vriendinnen Wil de Kluijver en Henny
Bakker herinneren zich nog goed dat
je als jonge moeder heel veel waste.
Bij het samenstellen van de baby-uitzet
leken de verplichte 24 luiers, in twee
diktes, heel wat. In de praktijk gingen
die keurig opgevouwen stapeltjes in
de kast er razendsnel doorheen. Aan
de keukentafel bij Wil komen bij
foto’s en dia’s de verhalen over allerlei
babyzaken vanzelf los. Het wordt
een genoeglijk uurtje, waarin drie(!)
oma’s veel herinneringen ophalen.
Zo had Henny een foefje als er weer
verschoond moest worden: “Als de
baby in z’n luier had gepoept, hing ik
die met het vuile deel even in de wc
voordat ik ’m in de luieremmer in de
week zette. Even spoelen en dan was
het meeste er al af!” Ook Wil zette de
luiers een poosje in de soda. “Daarna
waste ik ze in het snelle Hoovertje dat
ik van mijn oma had gekregen.”
Uitwisseling
Wil: “We woonden in 1961 in een
nieuwe wijk met veel jonge gezinnen.
De positiekleding ging daar van de één
naar de ander. Er was er altijd wel een
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- Nieuw was een
kinderwagen met losse bak -

VE

zwanger en je had niet zoveel te besteden. Dat uitwisselen deden we ook met
kinderkleren en later met ﬁetsjes en
stepjes. Je naaide veel zelf, ik heb nog
een wijde jas genaaid, en we kregen
veel. Zo kreeg ik het kleine wiegje
van een nichtje. Dat heb ik opnieuw
bekleed met een hemeltje. Langs het
lakentje en sloopje naaide ik zelf een
kantje. Nog vele baby’s in de familie
hebben daarin gelegen.” Henny vult
aan: “Ik droeg de jas van mijn moeder
toen ik wat zwaarder werd. Ons wiegje
was nieuw, het hemeltje niet. Het
ledikantje kwam uit de familie en dat
hebben we opnieuw geverfd.”
Bevalling
De twee kinderen van Wil zijn in het
ziekenhuis geboren. “We hadden een
nog vrij jonge huisarts en die ging
mee naar de kliniek. Daar deed hij de
bevalling en daarna bleef ik er nog tien
dagen. Je droeg de eerste drie dagen
een sluitlaken en mocht je bed niet
uit.” Henny beviel thuis. “De buurman
ging ’s nachts op de ﬁets de dokter
halen. Niemand had telefoon in onze
straat!” De huisarts kreeg hulp van
een kraamverzorgster. “Die bleef tien
dagen. Vóór de bevalling kwam de
wijkzuster controleren of de babyuitzet en het wiegje in orde waren.” Dat
laatste is nog steeds zo, maar het aantal
uren kraamhulp is een stuk minder
geworden. Het gaat aan de keukentafel
bij een kopje thee uiteraard ook over
borstvoeding. “Je hoorde borstvoeding
te geven. Voor en na het voeden werd
de baby gewogen. Die weegschaal
huurde je bij het Groene Kruis.”

Voeding
Het geven van borstvoeding ging niet
altijd zoals ze hadden verwacht. Wil
gaf haar eerste kind zes maanden de
borst, de tweede ging na zes weken aan
de ﬂes. Henny: “Ik heb onze eerste ook
maar zes weken zelf gevoed. Omdat
de baby niet voldoende groeide, werd
al na een paar weken gezegd dat ik een
halve Liga met geprakte banaan en wat
sinaasappelsap moest geven. Dat vond
ik iets te snel. Uiteindelijk begon hij
bij de zoveelste soort ﬂessenvoeding te
groeien.” Wil vult aan: “Wat later gaf
je Molenaars kindermeel. Dat moest je
voeren met een theelepeltje.” “Nou”,
weet Henny nog. “Een heel gedoe.
Eén hapje ging er wel drie keer in.”
Met ongeveer een half jaar kwam daar
vaste voeding bij. “Potjes voeding
met groente had je al wel”, aldus Wil,
“maar ik haalde zelf wat spinazie of
andere groente door een zeef. Daar
deed ik geprakte aardappels bij en
wat verse appelmoes voor de smaak.
Dat likje appelmoes heb ik nog jaren
gedaan, want het waren allebei niet van
die geweldige eters. Appelmoes maak
ik nog altijd zelf. Veel lekkerder dan uit
die potjes.”
Niet slapen
Een baby met slaapproblemen. Ook
heel herkenbaar in deze tijd!, weten
deze ervaren oppasoma’s. “Dan legden
we de baby ‘s avonds in de kinderwagen en gingen rondjes rijden. Die kinderwagen was er een met een losse bak.
Op het in te klappen onderstel paste
ook een wandelwagenbak. Dat was best
nieuw in die tijd”, vertelt Henny bij

- Foto’s en dia’s roepen bij Henny (l) en Wil vanzelf herinneringen op -

een foto van haar oudste kind. “In de
auto hadden we een simpel stoeltje met
een tuigje. Toen we later op vakantie
gingen, vulden we de ruimte tussen de
bank en de voorstoelen op, zodat ze
achterin konden slapen.” Kom daar nu
nog maar eens om!
Wil: “Wij hadden een ronde box met
zo’n wit net. Ook geleend. Die vonden
we gezelliger in de kamer staan dan een
box met spijltjes. Op een gegeven moment zette hij z’n teentjes in het net en
klauterde hij naar boven!” Zo kunnen
Henny en Wil nog wel even doorgaan
met herinneringen ophalen aan moeder
zijn, bijna vijftig jaar geleden. Toen
het bijzonder was als je als moeder
werkte. Zoals Henny, die een dag per
week voor de klas van een Rotterdamse
school stond. Haar schoonmoeder paste
op.
Zindelijk maken. Ook iets van alle
tijden. Het liefst zo snel mogelijk, want
dat scheelde heel veel luiers wassen, en
tegenwoordig kopen. Beiden denken
dat baby’s vroeger wel wat eerder
zindelijk waren. Misschien doordat de
moeders er meer ’bovenop’ zaten dan
nu met al die tweeverdieners? Wil: “We
gingen een keer kamperen en toen liet
ik ‘m gewoon zonder luier rondlopen

Rotterdam Branch

Piedro’s
Dan waren er nog de bezoekjes aan het
zuigelingen- en kleuterbureau. Henny:
“Ik ging er met schrik naartoe, want
ze zagen altijd wel wàt. Zo kreeg ik te
horen dat de beentjes van onze dochter
scheef groeiden. Er werd een blauwdruk van de voetjes gemaakt en ik
moest speciale dure schoenen, Piedro’s,
aanschaffen.” Verhalen komen los
over het, vaak creatieve, reparatiewerk
vanwege het altijd lekker buiten spelen.
En er werd in de buurt veel op elkaars
kinderen gepast. Henny: “Je had nog
geen peuterspeelzaal. Daarom organiseerden we met een stel moeders in
een zaaltje van de kerk speelochtenden.
De vaders maakten de avond ervoor de
boel in orde en de moeders ’werkten’ er
dan vervolgens via een rooster een keer
per maand.” Ook heel vooruitstrevend
voor die tijd! En zo kunnen ze nog
uren vertellen over het moederschap
van toen.
Bab Riem Vis

Siberische route zonder hamer en sikkel
Er komen in Rotterdam af en toe zeeschepen die in belangwekkend Nederlands historisch perspectief zijn te plaatsen. Aan het eind van de 16de eeuw ondernam Willem Barentsz drie expedities naar de Noordelijke IJszee met als
doel een nieuwe route naar Azië te vinden. Op de eerste reis (1594) werd Nova Zembla ontdekt, de tweede (1595)
leidde tot niets en op de derde tocht (1596-1597) werden Beren Eiland en Spitsbergen ontdekt.
Daarna, en nogal bekend van de vaderlandse geschiedenis
op school, raakte de expeditie in het ijs bekneld en werd
op Nova Zembla overwinterd in het ‘Behouden Huys’,
een onderkomen dat uit scheepsdelen was opgebouwd.
In het voorjaar keerde men, in twee open boten, terug
naar de bewoonde wereld maar Willem Barentsz overleed
voortijdig.

World Ship Society

en dat ging goed. Eenmaal thuis moest
toch die luier weer aan. Maar met
tweeënhalf jaar waren die van ons toch
wel zindelijk.”

- De SCF BALTICA -

Het heeft even geduurd, maar de doorvaart is inmiddels
gerealiseerd. Geholpen door het broeikaseffect, opwarming der aarde en smeltend ijs ontstaan mogelijkheden
voor een Arctische route naar Azië. In 2010 is die door
zes schepen gevaren en de SCF BALTICA van 250
meter lang was tot nu toe het grootste schip ooit. Met de
twee sterkste atoomijsbrekers (elk 70.000 pk) ter wereld
vertrok op 14 augustus de tanker met 70.000 ton aardgascondensaat van Moermansk naar Ningbo in China en

arriveerde daar 6 september.
SCF staat voor SOVCOMFLOT, thans de grootste Russische rederij met zo’n 150 schepen. Vroeger waren de
Russen altijd herkenbaar aan de gele hamer en sikkel in
de rode band van de schoorsteen, maar dat communistische symbool is allang verleden tijd. Vermeldenswaardig
is dat deze Liberiaanse Sovcomﬂottanker al sinds 7 april
2006 een Nederlands Green Award certiﬁcaat heeft en
regelmatig de Europoort bezoekt. Die schepen voldoen
vrijwillig aan eisen die boven de wettelijke standaard
liggen en zijn extra schoon en extra veilig. Zo ook deze
SCF BALTICA die daardoor in Rotterdam korting krijgt
op onder meer het havengeld, de rapportagefee van Dirkzwager en kosten voor afgifte van afval.

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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50plussers die niet bij een collectief zijn aangesloten,
zijn een dief van hun eigen portemonnee.
Ze laten gemiddeld honderd euro liggen!

SPECIAAL VOOR ANBO-LEDEN:
10% KORTING
OP HET VGZ VITAAL PAKKET

50plus en nog
geen korting op
uw zorgverzekering?
ANBO ging in zee met zestien zorgverzekeraars en het resultaat: fikse
kortingen op verzekeringspremies oplopend tot ruim 100 euro per persoon. Daarmee kunt u uw voordeel doen.

Een scherpe premie
voor u als ANBO lid op de
OHRA Zorgverzekering
EEN JAAR GR
ATIS
ANBO-LIDMAA
TSCHAP
VOOR NIEUWE
VERZEKERDE
N!

De OHRA Zorgverzekering biedt u de
volgende voordelen:
• een scherpe premie van € 97,29 per
maand
• korting op de aanvullende

ANBO werkt samen met VGZ/

mantelzorg. En als ANBO-lid krijgt

Trias om u een heel persoonlijke

u op de Basisverzekering 7%

zorgverzekering te kunnen bieden

korting en op het aanvullende

met aantrekkelijke collectieve

Vitaal Pakket maar liefst 10%.

korting. Met het aanvullende

Voor minder geld verzekert u zich

Vitaal Pakket mag u bijvoorbeeld

zo van meer zorg! Indien u zich

rekenen op wereldwijde

vóór 1 januari 2011 aanmeldt,

spoedeisende hulp en op extra

krijgt u daarbij een ANBO

hoge budgetten voor onder meer

jaarlidmaatschap kado! Kijk voor

brillen of lenzen, fysiotherapie,

meer informatie op www.vgz.nl/

keuringen, vaccinaties en

anbo of www.trias.nl/anbo

KIJK SNEL OP WWW.VGZ.NL/ANBO OF OP
WWW.TRIAS.NL/ANBO OF BEL VOOR MEER INFORMATIE
DE ANBO/SUCSEZ SERVICELIJN: 0182 – 30 45 00.

Deze aanbieding is door bemiddeling van SUCSEZ B.V. (Wft 12012119) uit Reeuwijk tot stand gekomen.

verzekeringen, bijvoorbeeld 12%

EXTRA BUDGET VOOR
ONDER MEER:
- BRILLEN EN LENZEN
- FYSIOTHERAPIE
- MANTELZORG

korting op de OHRA Uitgebreid Vitaal*
• vrije keuze in zorgverleners die voor u
belangrijk zijn
• uw eigen online polismap en de
mogelijkheid om online te declareren
* Met OHRA Uitgebreid Vitaal betaalt

Let op: veranderingen
in de zorg!
Komend jaar verandert er veel in de zorg
want de zorgpremies en uw eigen risico
stijgen flink. Bovendien wordt het basispakket voor de zorgverzekering fors uitgekleed.
Zo worden eenvoudige hulpmiddelen als
rollators, krukken en looprekjes volgend jaar
niet meer vergoed. Ook fysiotherapie bij een
chronische indicatie zult u vaker zelf moeten
betalen. Neem daarom uw zorgverzekering
goed onder de loep. Ga na wat er voor u verandert en bekijk of uw polis nog wel aansluit
bij uw huidige situatie.

Of bezoek een spreekuur bij u in de buurt:
Datum:
26-11-2010
Tijdstip:
9:00 uur tot 13:00 uur
Adres:
Emmalaan 37
Woonplaats: Utrecht

u niet meer voor zaken die u niet
meer nodig heeft, zoals kraamhulp.
Daarnaast ontvangt u wel een ruime
vergoeding voor fysiotherapie en
alternatieve geneeswijzen.

Kijk op www.ohracollectief.nl/anbo
of bel via 026 400 40 40

ANBO EN SUCSEZ ZETTEN UW ZORGPREMIE OP DE HELLING

U hoeft niet over
te stappen

Datum:
29-11-2010
Tijdstip:
9:00 uur tot 13:00 uur
Adres:
Torenstraat 172
Woonplaats: Den Haag

Omdat ANBO afspraken heeft met zoveel
zorgverzekeraars, is de kans groot dat ook
uw zorgverzekeraar ANBO-korting biedt. U
hoeft dus niet over te stappen naar een andere
zorgverzekeraar om in aanmerking te komen
voor een korting.
Deelnemen aan een ANBO-collectief levert
vaak meteen al geld op. Simpelweg door het
ANBO-lidmaatschapsnummer door te geven.
Dan krijgt u de korting en blijft alles bij het
oude.

Datum:
2-12-2010
Tijdstip:
9:00 uur tot 13:00 uur
Adres:
K.P. van der Mandelelaan 30
Woonplaats: Rotterdam
		
De leden kunnen contact opnemen met de
servicelijn 0182-304500 en vragen naar
Charissa Hoogendoorn.

Kijk op onze website www.anbo.nl/zorgverzekeringen en bereken zelf
uw ANBO-korting op uw zorgpremie. U kunt er ook verzekeringen vergelijken. Komt u er niet uit of heeft u liever persoonlijk advies? Bel de
zorgadvieslijn 01 82 - 30 45 00.

Welke korting geeft uw zorgverzekeraar
als u ANBO-lid bent?

STAPSGEWIJS NAAR EEN LAGERE PREMIE!

Via de antwoorden op de volgende vragen ontdekt u in een paar stappen
wat u moet doen om fors te besparen op uw zorgpremie.

1. Bent u ANBO lid?
JA, ga naar de volgende vraag.

NEE, ga naar 5.

2. Weet u zeker dat uw huidige verzekering aansluit op uw persoonlijke situatie?
JA, ga naar de volgende vraag.
NEE, ga naar 6.
3. Bent u al verzekerd bij één van de 16 zorgverzekeraars uit de kortingstabel?
JA, ga naar de volgende vraag.
NEE, ga naar 6.
4. Profiteert u al van ANBO-collectiviteitskorting bij uw verzekeraar?
JA, ga naar 7.
NEE, ga naar 8.
5. Het is hoog tijd om lid van ANBO te worden! SUCSEZ regelt dit voor u, samen met uw
nieuwe zorgverzekering met ANBO-collectiviteitskorting. Bel direct 0182 - 30 45 00.
6. Kijk op www.anbo.nl, onder ‘zorgverzekeringen’ en kies de optie ‘vergelijken’.
Komt u er niet uit of heeft u geen beschikking over internet? Bel dan 0182 - 30 45 00.
7. Proficiat, u haalt al het maximale uit de collectiviteitsafspraken tussen ANBO en SUCSEZ!
8.



MIJN PREMIE MAG OP DE HELLING!

ANTWOORDBON

OR-11/10

Om te profiteren van de ANBO-collectiveitskorting op uw zorgverzekering vult u hieronder de gevraagde gegevens in. Stuur deze bon naar SUCSEZ en wij regelen de rest!
Voorletter(s) + achternaam
Adres

......................................................... m/v

Postcode

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANBO / FNV lidmaatschapsnr.

........................

Naam zorgverzekeraar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polisnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................................................

Zorgverzekeraar

Korting op
basis
verzekering

AGIS

5% alleen
10%
10%
restitutie 			

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Korting op
senioren
pakket
Vanaf Compleetpolis max.
€ 25,- per jaar vergoeding lidmaatschap

Amersfoortse
10%
10%
		
Avero Achmea
7,5%
10%
10%
				

1 jaar ANBO- en partnerlidmaatschap
voor nieuwe verzekerden

Azivo
0%
10%
		
CZ
5%
0%
		
Delta Lloyd
9% alleen
12%		
restitutie 			

1 jaar gratis lidmaatschap vergoeding
voor nieuwe verzekerden

0%
10%
FBTO
		
Menzis
5%
7% 		
				

1 jaar gratis lidmaatschap vergoeding voor
nieuwe verzekerden

4%
4%
4%
De Friesland
				

deel ANBO lidmaatschap vergoed
via aanvullende verzekering 55+

OHRA

8%

ONVZ
3%
		
Salland
5%

5 - 10%

12%

7%
5%

5%

Trias
7%
5%
10%
				
Univé

Stuur de volledig ingevulde antwoordbon nog vandaag naar:
SUCSEZ, Postbus 150, 2810AD Reeuwijk
De antwoordbon faxen naar 0182 - 30 49 49 mag ook,
evenals een e-mail naar anbo@sucsez.nl

Korting op
aanvullende
verzekering

7%

5%

10%

VGZ
7%
5%
10%
				
Zorg en Zekerheid

10%

10%

jaar gratis lidmaatschap vergoeding
voor nieuwe verzekerden

1 jaar gratis lidmaatschap vergoeding
voor nieuwe verzekerden

10%

* Door de samenwerking met Register Adviseur in Assurantiën SUCSEZ ingeschreven in het Wft-register onder nummer 12012119 en aangemeld bij het Kifid aansluitnummer 300.008196 kunnen wij ANBO-leden adviseren over hun
zorgverzekering.
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Ga naar www.agiscollectief.nl/ANBO of bel
de Anbo/Sucsez servicelijn: 0182 30 45 00

Zorg goed geregeld voor u
Aantrekkelijke korting van 5% op de basisverzekering en 10% op
de aanvullende verzekering dankzij de overeenkomst met ANBO.
Daarom Agis!

• Altijd een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.
• Vergoeding voor griepvaccinatie en bovenooglidcorrectie.
• U betaalt niet voor kraamzorg en orthodontie
binnen de 50+ Actief Polis.
• Persoonlijke Agis Zorgcoach voor al uw
zorgvragen.

•
•
•
•

Via Mijn Agis online uw gegevens beheren.
Korting op deelname aan Met Agis in Beweging.
Korting op Agis Health Check aan huis.
Ruime vergoeding fysiotherapie.

Kijk voor een uitgebreid vergoedingenoverzicht op
www.agiscollectief.nl/ANBO

Hoe werkt de korting?
maand. Maar ze heeft ook een aanvullende
verzekering voor € 29,75 per maand. Op
jaarbasis is ze totaal € 1.634,88 kwijt aan haar
zorgverzekering. Tom rekent haar voor dat
zij als ANBO-lid 9% korting krijgt op haar
basisverzekering. Dat betekent dat ze € 115
per jaar bespaart. Daarbij krijgt ze nog 12
% korting op haar aanvullende verzekering.
Dat scheelt € 42,84 per jaar. Haar ANBOlidmaatschap levert haar dus € 157,85 euro
korting per jaar op. Ze zou gek zijn als ze dat
voordeel liet liggen. Ze voegt de daad bij het
woord en wordt meteen ANBO-lid.

“Natuurlijk sprak het voordeel op de zorgkosten mij wel aan. Wie wil er nu niet besparen
op zijn maandelijkse lasten?” laat Gerdien
Goossens uit Utrecht ons weten. “Maar de
ervaring leert dat er toch altijd een addertje
onder het gras zit. Dat er altijd kosten aan
verbonden zijn die je niet had voorzien. “
Tom Bovenwater van de afdeling ANBOZeist begrijpt haar argwaan, maar laat Gerdien aan de hand van een voorbeeld zien wat
het ANBO-lidmaatschap haar daadwerkelijk
oplevert.
Gerdien is nu nog geen lid van ANBO. Haar
verzekering loopt bij Delta Lloyd. Voor
haar basispakket betaalt ze nu € 106,49 per

Delta lloyd

huidige
kosten
per maand

basisverzekering

€ 106,49

12

aanvullende
verzekering

€ 29,75

12   €  357,00

€ 136,24

huidige
kosten
per jaar

ANBO
u betaalt
Kortingsuw
als ANBOpercentage voordeel lid per jaar

€ 1.277,88

9%

€  115,01

€  1.162,87

12%

€  42,84

€    314,16

€ 1.634,88

Wie kan er eigenlijk het beste
bepalen wat goed voor u is?

Dat bent u natuurlijk zelf. Bij ONVZ geniet u daarom van optimale vrijheid van o.a. keuze van
medicijnen, ziekenhuis of specialist. En voor advies hebben we deskundige ZorgConsulenten, die
altijd voor u klaar staan. Bovendien profiteert u van 3% korting op de basisverzekering en 7% op
uw aanvullende zorgverzekering. Voor vragen bel de Anbo servicelijn! 0182 30 45 00.

Koester je kostbaarste bezit. ONVZ Zorgverzekeraar

20101028105332_1170.indd 1

10/28/10 10:53 AM

Naamloos-23 1

28-10-2010 14:39:35

€  157,85 €  1.477,03

Extra voordelig: gezinsleden profiteren mee van de ANBO-korting op een verzekering en een
aantal zorgverzekeraars vergoedt ook nog eens het lidmaatschap van ANBO.

Rekenvoorbeeld 2
Peter (63 jaar) en Jolanda (64 jaar) hebben
geen thuiswonende kinderen. Het stel is in
zeer goede gezondheid met uitzondering van
het gebit van Peter. Peter en Jolanda hebben
besloten minder te gaan werken en meer te
gaan reizen. Zoals iedereen in Nederland
nemen ze een basisverzekering. Daar hoort
altijd een verplicht eigen risico bij van €
170,-. Dat kun je verhogen, maar dat doen
Peter en Jolanda liever niet. Peter en Jolanda
willen goed aanvullend verzekerd zijn, zodat,
als er wel medische problemen ontstaan, zij
niet voor hele hoge kosten komen te staan.
Na een goede vergelijking te hebben gemaakt
op www.anbo.nl/zorgverzekeringen heeft het
stel ervoor gekozen de basisverzekering en

ANBO-lidmaatschap
Tot 2011 bent u gratis lid. Voor het lidmaatschap van
2011 betaalt u een jaartarief van € 32,85. Het partnerlid betaalt slechts € 29,25.
het aanvullende Uitgebreid Vitaal pakket van
OHRA af te sluiten. Zij zijn dan uitgebreid
verzekerd en ook de medische hulp in het
buitenland is ruim gedekt. Daarnaast sluiten
zij de tandartsverzekering Tandengaaf €
500,00 af, zodat eventuele tandartskosten
voor 100% met een maximum van € 500,00
per persoon per jaar vergoed worden.

Pakketkeuze

Normale premie
per maand
per persoon

ANBO korting
per maand
per persoon

U betaalt slechts?

Basispolis (restitutie)

€ 105,75

8%   = € 8,46

€ 97,29

Uitgebreid Vitaal

€ 34,99

12%   = € 4,20

€ 30,79

Tandengaaf € 500

€ 25,75

10%   = € 2,58

€ 23,17

ANBO komt
op voor senioren
Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig.
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.
ANBO is hiermee met afstand de grootste en meest
invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland. Een
sterke lobby in Den Haag is slechts een van de
talrijke wapenfeiten van ANBO. Er is de afgelopen
jaren geen ouderendossier de Tweede Kamer gepasseerd of wij praatten erover mee.

Maar ANBO
biedt meer:
• Uw stem in
politiek Den Haag
• Lokale lobby
• Gratis sociaal
juridisch advies
• Gratis belastinghulp
• Voordeel en korting bij
u in de regio
• Activiteiten bij u
in de buurt
• Leuk en zinvol
vrijwilligerswerk
• Bestuursfuncties

Besparing twee volwassenen per maand:    € 30,48

De totale besparing op jaarbasis: € 365,76

www.anbo.nl

• Opleidingen bij de
ANBO Academie
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Komt u hier
binnenkort ook wonen?

E l k e d a g o p re i s ,
zonder autorijbewijs

HPL of
100% Massieve
overzettreden
voor dichte
en open trappen
10% 55 Plus Expo Korting - Geldig tot 30-11-2010

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

Albert van ‘t Hartweg 34 - Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 0180 - 39 90 14 - E-mail: info@stertrap.nl
60x89_contour.pdf

08-07-2010

WWW.STERTRAP.NL

19:20:30

C

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

www.Brommobiel.nl

M

De particuliere woonzorgorganisatie
Domus Magnus biedt ouderen de mogelijkheid om in een luxe woonomgeving

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

Y

persoonlijke zorg en dienstverlening te
ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

CM

MY

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

CY

CMY

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

K

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

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

ELECTROLUX
Wasautomaat EWF 16370
637
70

7

kilogram was automaat
met 1600 toeren centrifuge snelheid waardoor
na centrifugeren slechts
44% rest vocht achterblijft.
Machine wordt tijdelijk geleverd met gratis stofzuiger.
Afmetingen HxBxD zijn 85
x 60 x 60 cm. Uit voorraad
leverbaar.
SINT PRIJSJE

599,00
0

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

€ 88,50 p.m.

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

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

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

BEKO
keramisch Fornuis CS 68000

K

eramisch fornuis met 4
thermosstatisch gestuurde kookzones. Conventionele oven met een inhoud van
62 liter en ovenverlichting.
Oven is voorzien van boven
en onderwarmte en heeft
een rooster en bakplaat.
De afmeting is HxBxD van
85x60x60cm. Met
SINT PRIJSJE
gratis snoer en
perilex stekker.

399,00

BART SMIT CADEAUBON
G R AT I S B I J A A N K O O P ! ! !

VOOR SLIMME KOPERS

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

13

SINT PRIJSJE

599,00

Welkom!
domus magnus
de luxe van ouder worden

WHIRLPOOL
Amerikaanse koelkast WSN 5554W

SIEMENS
Inbouw vaatwasser SN 65E001

In de hele maand november
ontvangt u bij aankoop van een
apparaat bij ARNOLD AIJKENS
een cadeaubon van Bart Smit. Bij
besteding van € 100,00 of veelvouden hiervan ontvangt u per bestede
100,00 een cadeau bon van Bart
Smit ter waarde van € 5,00.
Dat is mooi meegenomen in deze
dure tijden.

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

couverts afwas
automaat met
5 programma’s met
aquasensor voor waterbesparing en aquastop
voor 100% lekkage beveiliging. Mogelijkheid
voor halve belading
en glas bescherming
programma. Afm.
HxBxD = 81,5-87,5 x
60 x 55 cm.
Geluid nivo 48 dB

A

merikaanse koelkast
met een totaal
inhoud van 515 liter
waarvan 335 liter koel
en 180 liter vriesruimte.
Uitvoering in wit of
zwart met ijsblokjes
automaat en geﬁlterd
koud water tap.
Energieklasse voor deze
kast is A+ en uiteraard
volledig No-Frost, dus
nooit ontdooien.
Voorzien van glazen
legplateaus en de
afmetingen
bedragen HxBxD
SINT PRIJSJE
van 178x 90,2x70
centimeter.

1299,00

FAGOR
Inductiekookplaat
IFF 84R
p

I

nductie kookplaat met
4 zones waarvan zone
rechtsachter regelbaar via
timer. Bediening door tiptoetsen in 9 standen. De
inbouw nismaten
zijn BxDxH van 560
SINT PRIJSJE
x 490 x 68 mm. Uit
voorraad leverbaar.

399,00

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464
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ANBO feest in ISALA Theater
ANBO gewest Zuid-Holland vierde 14 oktober jl. haar 25-jarig
bestaan in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Deze dag
is georganiseerd als eerbetoon aan de vele ANBO-bestuurders en
-vrijwilligers die het werk van de ANBO iedere dag mogelijk maken. ANBO, de beste belangenbehartiger in Nederland, komt voort
uit de bond voor staatspensionering die precies 110 jaar geleden
werd opgericht, dus een extra reden om feest te vieren.
Vanaf half tien ‘s morgens stroomden
de bezoekers binnen: vertegenwoordigers van de 68 afdelingen in ZuidHolland, vrijwilligers, jubilarissen,
oud-bestuurders, oud-medewerkers
en genodigden. Onder de ruim 400
bezoekers ontstond direct een feestelijke stemming. Eildert Bruining
introduceerde op enthousiaste wijze
de verschillende onderdelen van de
dag, die startte met de presentatie van
een film over de vele activiteiten van
de ANBO in de afdelingen. Naast
recreatie en sport voor senioren houdt

de ANBO zich bezig met service voor
haar leden, belangenbehartiging, scholing en trainingen voor zowel kader als
afdelingsleden. Voor dit laatste punt
is dit jaar de ANBO Academie van
start gegaan. Na een succesvolle pilot
in Zuid-Holland is zij nu actief in het
hele land.
De toespraken van gewestvoorzitter
Nico Krul en ANBO directeur Liane
de Haan werden gevolgd door de Belg
Guido Thys die het belang van het
creëren van waarde voor de toekomst

- Collega’s uit de gewesten Den Haag en Rotterdam in gesprek met ANBO directeur Liane den Haan -

van de ANBO op een humoristische
wijze presenteerde. Na de lunch sprak
professor Eugène Loos, hoogleraar aan

de Universiteit van Amsterdam, waar
hij voor de ANBO een bijzondere leerstoel bekleedt over ‘Oude en nieuwe

Mobiel loket inkomensondersteuning op
55 Plus Expo
Mensen die leven van een minimum inkomen weten vaak niet dat
zij recht hebben op inkomensondersteuning en voor welke regelingen zij in aanmerking komen. Om ze daarbij te helpen stond
ouderenbond ANBO tijdens de 55 Plus Expo, van 3 tot en met 7
november op de beurs met de ANBO Truck; een mobiel loket waar
gratis informatie werd gegeven over de regelingen en op maat
gesneden adviezen werden verstrekt.
Veel mensen zijn niet op de hoogte
van het bestaan van inkomensvoorzieningen of denken er niet voor
in aanmerking te komen. Anderen
zien op tegen de rompslomp bij de
aanvraag of vinden het bedrag dat zij
krijgen niet de moeite waard. ANBO

wil ouderen met een laag inkomen
aansporen gebruik te maken van hun
recht op financiële ondersteuning
en het niet-gebruik terugdringen.
Regelingen waar zij wat aan hebben
zijn bijvoorbeeld kwijtschelding van
gemeentelijke heffingen, de huur-

toeslag, de aanvullende bijstand of
aangepaste vervoersmogelijkheden.
Maar de helft van de sociale minima
maakt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau geen gebruik van
de mogelijkheid tot kwijtschelding
van gemeentelijke lasten en een
kwart van de betrokkenen ontvangt
geen huursubsidie. Tweederde van
de huishoudens die daarvoor in aanmerking komen doet geen beroep op
aanvullende bijstand. Het gaat hier
vooral om 65-plussers, die daardoor
jaarlijks duizenden euro’s mislopen.

media in een vergrijzende maatschappij’. Hierna volgde een optreden van
Willeke Alberti en haar band, waarna
deze feestelijke dag werd afgesloten
met een hapje en een drankje in een
gezellige sfeer.
ANBO een club met een rijk verleden,
maar ook met een geweldige toekomst.
We maken ons klaar voor de vele uitdagingen die ons wachten, waaronder
een kwaliteitsslag in de belangenbehartiging. We zullen antwoord geven
op de vragen van de nieuwe ouderen,
de “Nuovo Geront”. Zij volgen niet
langer de traditionele paden van het
verenigingsleven, maar vragen een
nieuwe aanpak. De ANBO zal haar
steentje bijdragen aan het oplossen
van de vragen die de maatschappij ons
stelt, vanuit het standpunt dat veranderingen geen bedreiging, maar een kans
tot verbetering vormen.

- Voorzitter Nico Krul houdt zijn openingstoespraak -

Kerst Doelenconcerten ‘Deo Cantemus’
Dit jaar zijn de Kerst-Doelenconcerten van Christelijk Gemengd
Koor ‘Deo Cantemus’ uit Rotterdam heel bijzonder. Het koor viert
namelijk haar 75e verjaardag. Opgericht op 7 november 1935,
getuigt het koor nog steeds zingend van Gods liefde. Alle koorleden zien het als een voorrecht de missie van het koor gestalte te
geven. Die missie is verwoord in de naam van het koor ‘Deo Cantemus’: zingen tot eer van God. Het jubileum wordt dit koorseizoen
uiteraard voluit gevierd.
Vermeldenswaard is de presentatie van
de jubileum cd/dvd. Bijna alle opnamen
(beeld en geluid) zijn gemaakt in Rotterdam, waarmee ‘Deo Cantemus’ zeer
verbonden is. De dvd toont markante
plekken van het huidige Rotterdam. Het
beeld van Zadkine naast het Maritiem
museum en de schepen bij het Havenmuseum zijn daarvoor als locaties
gekozen. Exponent van het nieuwe
Rotterdam is de Kop van Zuid bij Hotel
New York, met zicht op de Erasmusbrug, de Euromast en de skyline van
Rotterdam. De dvd geeft ruim anderhalf uur lang een prachtig beeld van

‘Deo Cantemus’ en Rotterdam. Uiteraard ontbreekt daarbij de muziek niet.
De cd-opname is gemaakt in de oudste
kerk van Rotterdam, de Hillegondakerk
in Hillegersberg. De dvd en de cd laten
nieuwe nummers horen, maar ook een
medley van liederen uit het verleden.
‘Deo Cantemus’ geeft dit jaar weer vijf
kerstconcerten in de Doelen. De eerste
is dit jaar op zaterdag 11 december. De
bezoekers krijgen, naast verkondiging
van de blijde boodschap van het Evangelie, een fijne avond met muziek en
zang! Uiteraard staan de kerstconcerten
2010 in het teken van het 75-jarig

- Het voltallig koor Deo Cantemus met op de achtergrond de Erasmusbrug en de Rotterdamse skyline -

bestaan met het bekende Gereformeerd
Kerkkoor Zwijndrecht als gastkoor.
Dit koor heeft de afgelopen jaren vele
malen meegewerkt. Naast nieuw repertoire worden tijdens de kerstconcerten
liederen gezongen die jaren geleden
ook werden uitgevoerd. Cor de Haan
(dirigent van beide koren) dirigeert
voor de twintigste keer deze concerten.
Verder werken mee: sopraan Mariëtte
Oelderik, bariton Sander Heutinck en

panfluitiste Noortje van Middelkoop.
Vaste waarden zijn elk jaar: organist
André de Jager, pianist André van Vliet
en het begeleidingsorkest l’Orchestra
Particolare. De concerten in de gerenoveerde Doelenzaal zijn op 11 december
(14.00 uur), 13 december (20.00 uur),
16 december (20.00 uur), 18 december
(14.00 uur) en 20 december (20.00
uur). Er zijn nog kaarten te koop, maar
om teleurstelling te voorkomen, wordt

aangeraden niet te lang te wachten met
reserveren.
Mail naar:
kaartverkoop@deocantemus.nl of kijk
op www.deocantemus.nl;
bellen kan ook 06-43556415/0643556721 (liever niet op zondag). De
prijzen bedragen
€ 21,- en € 24,- (inclusief plaatsbespreking, garderobe, programmaboekje
en koffie/thee).
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-- Er op uit! Kalender -20-21 November

Kerstconcert The
Credo Singers

VerzamelaarsJaarbeurs in teken van volkskeuken en stripkunst

De VerzamelaarsJaarbeurs besteedt speciale aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandse
eetcultuur en de stripkunst. Verder zijn er talloze andere bijzondere voorwerpen te zien en te
koop, verdeeld over tweeduizend kramen. Van porseleinen poppen tot design artikelen en van
serviesgoed tot antieke meubels.

Het Christelijk Gemengd Koor
The Credo Singers houden hun
traditioneel Kerstconcert weer in
De Doelen te Rotterdam en wel
op dinsdag 21 december 2010.

17-19 November
Gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. ‘Het grijpt je naar de keel’ **** (de Volkskrant)
Integere musical over het verhaal van Anne Frank
wo 17 t/m vr 19 november – 20.00 uur
Oude Luxor Theater – www.luxortheater.nlof 010 – 484 33 33

21 November
De Senioren Big Band Rotterdam

De Senioren Big Band Rotterdam treedt op met jazzmuziek uit de jaren ‘30, ‘40 en ‘50 van de vorige eeuw
LCC Larenkamp, Slinge 303, Rotterdam-Zuidwijk - 14.00 tot 16.00 uur - toegang € 4,- Reductie voor
Rotterdampas-houders.

Met een echte
stoomtrein naar
Valkenburg

21 November
Meezing gala van Staal, met bekende en minder bekende artiesten

Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - zaal open 13.00 . Aanvang 14.00 uur - Kaarten € 9,(incl. een welkomstdrankje)Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of
010-4443494

De Stoom Stichting Nederland
(SSN) te Rotterdam heeft voor
zaterdag 18 december 2010 weer
een publieksrit georganiseerd
naar de kerstmarkten in het Zuidlimburgse Valkenburg.

Musical Je Anne in het oude Luxor Theater
De verhalen die de jonge Anne Frank toevertrouwde aan haar roodwit
geruite dagboek vormen de basis voor Je Anne. Een integere musical die
trouw blijft aan de feiten zoals die zich afspeelden in de ruimte aan de
Prinsengracht 263 in Amsterdam, wereldwijd bekend als ‘Het achterhuis’.
Deze voorstelling is van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 november te
zien in het oude Luxor Theater te Rotterdam.
De musical Je Anne vertelt wat zich afspeelde in ‘Het achterhuis’ gedurende de twee jaar dat ze ondergedoken zat. De vele moeilijke momenten, de spanning en de onzekerheden, maar ook de warmte
en het eeuwige optimisme van Anne worden in deze musical op ontroerende wijze weergegeven.
Centraal staan het persoonlijke verhaal van Anne en het dagboek waarin ze dit schreef. De verhalen
ondertekende ze steevast met Je Anne. In Je Anne vormen muzikale nummers en dagboekfragmenten
een rode draad door de vertelling van de complete onderduikperiode. Het verhaal blijft hierbij volledig trouw aan de feiten zodat het de ware Anne Frank laat zien. Thom Hoffman speelt de rol van
Otto Frank en het jonge talent Abke Bruins vertolkt de rol van Anne. De regie is in handen van Frank
van Laecke (Anatevka, Kuifje).
Locatie:
oude Luxor Theater
Datum:
wo 17 t/m vr 19 november 2010
Aanvang:
20.00 uur, inleiding 19.15 uur
Prijs:
€ 34 | € 31 | € 26
Kaarten zijn te bestellen via www.luxortheater.nl of (telefonisch) te reserveren aan de kassa van het
theater, telefoonnummer: 010 - 484 33 33. De kassa is elke dag geopend van 13 tot 18 uur.

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

Zondagochtendconcert Jan Vayne en Petra Berger

De Doelen Rotterdam – 11.00 – 12.15 uur (deur open 9.45 uur) - Entree € 12,- www.zondagochtendconcerten.nl en/of 010 422 52 44

Met onze prachtig versierde schepen vaart u langs de wereldberoemde
Duitse kerstmarkten vol fonkelende kerstlichtjes
Een riviercruise tijdens de kerstdagen is een onvergetelijke ervaring.
Nu 4 of 5 dagen kerstshoppen al vanaf €199,- per persoon op basis van volpension.
Vertrekdata: 10/12 13/12 17/12
Boek nu: Select Voyages Telnr. 026-3259278 E-mail. info@select-voyages.nl

12 December

De Doelen Rotterdam – 11.00 – 12.15 uur (deur open 9.45 uur) - Entree € 12,- www.zondagochtendconcerten.nl en/of 010 422 52 44

Winterconcert RET Mannenkoor m.m.v. Dameskoor Zaverom
o.l.v. Arie v.d. Pol

Open Hofkerk, Ommoord (Metro Hesseplaats) - 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) - Kaarten € 5,- 010-4503076
of voor aanvang aan de deur

18 December
Met echte stoomtrein naar Valkenburg
21 December
Kerstconcert ‘The Credo Singers’

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

Nu iedere 4e zaterdag van de maand ouderwets lekkere Jazz, LIVE in Café Restaurant Dik T.
Aanvang 4 uur tot een uur of 7…en toegang gratis.
John Valk-piano, Jaap Gerritse –bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax

De Senioren Big Band Rotterdam geeft op 21 november a.s. een concert in LCC
Larenkamp, Slinge 303 in Rotterdam-Zuidwijk, deelgemeente Charlois.
Het optreden begint om 14.00 uur en duurt met een onderbreking tot ± 16.00 uur.
Ook het combo van de Big Band zal zijn bijdrage leveren aan het concert.
Liefhebbers van de Big Band muziek worden van harte uitgenodigd het concert bij te wonen.
De toegang bedraagt € 4,00. Reductie voor Rotterdampas-houders.
De Senioren Big Band Rotterdam is begin 2008 opgericht.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit de standards van de Big Band muziek uit de jaren 30, 40 en 50 van
de vorige eeuw. Naast de traditionele jazz ,zoals bebop, cool jazz en swing, moet ook worden gedacht aan
de muziek van de Ramblers, de Skymasters en andere showorkesten.
Onze bandleider Wim Roozendaal is een bevlogen trompetist. Mede door zijn inzet en de
aanwezigheid van een aantal voormalige beroepsmusici heeft de band een
semiprofessioneel niveau.
Voor nadere informatie van de Senioren Big Band Rotterdam verwijzen wij graag naar de
website van de band: www.seniorenbigbandrotterdam.nl.

Zaterdag 18 december dagtocht met SSN-stoomtrein van Rotterdam naar de kerstmarkt in Valkenburg

Zondagochtendconcert Willeke Alberti

Reizigers worden in de ochtend vanuit Rotterdam, rond 8.00 uur, en vanuit Tilburg, een uur later,
met een klassieke stoomtrein naar Valkenburg gebracht. De hele middag is men in de gelegenheid de
in kerststemming verkerende stad te bezoeken. Er zijn meerdere kerstmarkten. Zo vormt de
Fluweelengrot jaarlijks het unieke ondergrondse decor voor zo’n sfeervolle markt.
Aan het begin van de avond rijdt de stoomtrein, getrokken door de 24 meter lange locomotief
01 1075, weer voor in het historische station van Valkenburg en wordt de terugreis naar Tilburg en
Rotterdam aanvaard. Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen mee voor het actietarief van
€ 79,-. Dit is een korting van € 15,- per persoon.
Informatie en inschrijving: www.stoomstichting.nl Bij boeking voor het actietarief de code OR
vermelden. Wie niet over internet beschikt kan € 79 overmaken op bankrekening 37.36.05.498 t.n.v.

28 November

10, 13 en 17 December

Je Anne

Er wordt medewerking verleend door: Westlands Mannenkoor o.l.v. Hans de Wit, Magaret Roest
(sopraan), Han-Louis Meijer (vleugel), Aarnoud de Groen (orgel), Arpeggio-Trio, Dieks Visser
(ﬂuit), Yolanda Davids (harp), Han Kapaan (hobo). Algehele Leiding: Aad van der Hoeven.
De toegangsprijs bedraagt: 1e rang € 25,- en 2e rang : € 21.- (Inclusief plaatsbespreking, garderobe, kofﬁe en of thee en programmaboekje.) Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.15 uur.
Kaarten te bestellen bij: Dhr. C.P.Romijn. - Schoonegge 88. - 3085 CX Rotterdam.
Telefoonnummer: 010- 480 25 17. - E-mail: cpromijn@hotmail.com

Senioren Big Band Rotterdam 21 november
a.s. in LCC Larenkamp

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 Dik t., Hoogstraat 110 (naast de grote bibliotheek), 010- 413 98 23

m.m.v. Westlands Mannenkoor, Margaret Roest, Han-Louis Meijer, Aarnoud de Groen, Arpeggio-Trio, Dieks
Visser, Yolanda Davids en Han Kapaan.
De Doelen - 20.00 uur (zaal open 19.15 uur) – Kaarten € 25,-/ € 21,-

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

Het RET
Mannenkoor
Het RET-Mannenkoor onder leiding
van Arie v.d. Pol nodigt u van harte
uit om hun Winterconcert 2010
bij te wonen.

- Het RET Mannenkoor -

Het concert wordt gegeven op zondagmiddag 12 december in de Open Hofkerk aan de Hesseplaats. De kerk
is open om 13.30 uur en de aanvang van het concert is 14.00 uur. Het concert eindigt rond 16.00 uur. Ook
het dameskoor Zaverom uit Ommoord, onder leiding van José van Putten en de bariton Jan Mulder geven
hun medewerking aan dit concert.
De presentatie is in handen van Liesbeth Reyerkerk. Aan de piano zitten voor het
RET-Mannenkoor Ria Korpershoek en voor het dameskoor Karina Markarova.
De Open Hofkerk is gemakkelijk te bereiken via metrostation Hesseplaats.
Kaarten voor het concert kosten € 5,-.
U komt toch ook?

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Chinees Specialiteiten Restaurant

Meezing gala van Staal

Mountain Spring

KERST-DOELENCONCERTEN
2010

1e en 2e Kerstdag speciaal

Concertgebouw ‘de Doelen’, Rotterdam

KERSTBUFFET € 16,95 p.p.

Zaterdag 11 december, aanvang 14.00 uur
Maandag 13 december, aanvang 20.00 uur
Donderdag 16 december, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 18 december, aanvang 14.00 uur
Maandag 20 december, aanvang 20.00 uur
Verdere medewerkenden: het Gereformeerd
Kerkkoor Zwijndrecht, Mariëtte Oelderik sopraan, Sander Heutinck - bariton, Noortje van
Middelkoop - panfluit, André de Jager - orgel,
André van Vliet - vleugel en l’Orchestra
Particolare. Het geheel staat o.l.v. dirigent Cor de
Haan.
Toegangsprijzen: € 21,- en € 24,- Kaartverkoop:
kijk op www.deocantemus.nl of bel 06-43556415
/ 06-43556721.

Maissoep met kalkoenﬁlet of Mixed vleessoep of Kalkoenﬁlet soep of Tomatensoep met kalkoenﬁlet,
Diverse soorten vers fruit, Gebakken Chinese wan tan, Mini loempia´s, Pangsit goreng,
Kerry driehoekjes, Gebakken banaan, Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen, Chinese Bami,
Foe yong hai, Daging rundvlees, Cheung Pau ossehaas, Gebakken Chinese garnalen,
Hong Sieuw Chicken wings, Chinese garnalen met 5 kruiden en verse gember,
Lo Han Tjai mixed groenten, Babi Pangang Spek, Patat, Salade, Vleesmix `Mountain Spring`,
King Do Kip, Cha sieuw Chinese stĳl, Kip Saté, Fong Mee Tongﬁlet, Gegrilde zalm.

8mm Smalfilms op DVD
Via professionele telecine techniek
(geen muurprojectie)


€ 1,50 per aangeleverde minuut en



€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

Dia’s op DVD


€ 0,30 per dia



Korting op grotere aantallen



Minimumkosten € 10,00

ook voor overzetten van negatieven, video's,
LP's, bandrec order- of c assett et apes
Vraag vrijblijvend naar een offerte

WMpr
Lavasweg 19
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS
www.wmpr.nl
tel: 010 7500092

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

(Kinderen t/m 11 jaar € 10,95)

1e zitting van 16.00 uur tot 19.00 uur

e zitting van 19.15 uur tot einde van de avond

2

Tevens keuze uit 2 Kerstmenu`s (min. voor 2 pers.) € 34,95 p.p. en € 39,95 p.p.
Ook kindermenu`s. ~ Reserveren gewenst.
Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Met zondag 21 november:
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

OUD ROTTERDAMMERTJES
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:
Tegelwerk - Onderhoud - Keukens
Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk

Rob Monsma

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

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
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

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

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

VerzamelJaarbeurs en Mega Platen &
Cd Beurs op 20 en 21 november in Utrecht
De VerzamelaarsJaarbeurs in de Jaarbeurs Utrecht besteedt dit keer
speciale aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur
en de stripkunst.
Bezoekers van de grootste verzamelbeurs van Europa kunnen 200
voorwerpen uit de Nederlandse volkskeuken bezichtigen, evenals
honderden striptekeningen van de Franse verzamelaar Manuel Decker.
Verder zijn er op de VerzamelaarsJaarbeurs nog talloze andere bijzondere voorwerpen te zien en te koop, verdeeld over tweeduizend kramen. Van porseleinen poppen tot design artikelen, en van serviesgoed
tot antieke meubels. Ook wordt tijdens de beurs de Dutch Collectors
Award 2010 uitgereikt.
Tegelijk met de VerzamelaarsJaarbeurs is er ook de Mega Platen &
CD Beurs. Op deze beurs, die voor de 34ste keer wordt gehouden,
komen muziekliefhebbers uit de hele wereld bij elkaar om platen te kopen, boekpresentaties bij te wonen,
live optredens te zien en exposities te bezoeken op het gebied van muziek. Dit najaar zal de beurs een grote
expositie tonen met 100 foto’s van zeven wereldberoemde popfotografen waaronder beroemde artiesten en
bands als The Clash, Madonna en David Bowie. Daarnaast presenteert en signeert de Oostenrijkse topverzamelaar Hans Pokora zijn nieuwste boek met zeldzame platenhoezen.
De Jaarbeurs Utrecht is 20 november geopend van 9.00-17.00 uur en op 21 november van 10.00-17.00
uur. Entreeprijs aan de kassa: € 12,- (kinderen tot en met elf jaar gratis).
Meer informatie op de website. www.verzamelaarsjaarbeurs.nl.

Schrijf nu in en win
De organisatie van de VerzamelaarsJaarbeurs en de Mega Platen & CD Beurs hebben 20 toegangskaarten beschikbaar gesteld voor de lezers van De Oud-Rotterdammer. Wilt u kans maken op een
gratis toegangskaart? Stuur deze bon in naar De Oude Stad, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
a.d. IJssel of vul de digitale bon in op de website. De trekking zal plaatsvinden op vrijdag 19
november om 12.00 uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

Woonplaats:

Telefoonnr. :
Prijswinnaars worden vrijdag 19 november na 13.00 uur telefonisch of per e-mail ingelicht.
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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

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

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

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

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

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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Vrienden Voordeelpagina
Vlijmscherp

AANBIEDING

BON

Verrassend Rotterdam

Spijkertjes
zoeken

Met korting naar Rotterdamse
comedy in Oude Luxortheater op 28
november!
Zondagavond 28 november maakt
Omroep MAX opnamen van de
theatercomedy Inspecteur Vlijmscherp, gespeeld door Het Echt
Rotterdams Theater van Paul van
Soest en bewerkt en geregisseerd
door Gerard Cox.

Een prachtig boek van De Oud-Rotterdammer-medewerker Cees Zevenbergen, met schitterende afbeeldingen van het Rotterdam van toen en nu, gelardeerd
met amusante, informatieve teksten.

Speciaal voor lezers van De OudRotterdammer is er korting om deze
voorstelling bij te wonen in het
Oude Luxortheater te Rotterdam.
Per kaartje ontvangt u als lezer €
2,50 korting op de rangen 1 en 2.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen zelfs € 4,50 korting op
de entreeprijs, eveneens geldend
voor de rangen 1 en 2.

Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer
geldt voor dit boek een tijdelijke voordeelprijs: u
betaalt geen € 17,95 maar € 12,95 per exemplaar. Gemakkelijk te bestellen door het totaal
verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening
69.18.13.574 ten name van Uitgeverij Waanders,
Zwolle en o.v.v. de code ‘Verrassend’. Ook te bestellen tegen deze voordeelprijs via onze webwinkel
www.waanders.nl:

Kaarten met korting
zijn enkel telefonisch
te bestellen bij het
Oude Luxortheater in
Rotterdam:

Telefoonnummer: 010-484 3333

Het boekje kost € 11,50 (+ € 1,75 verzendkosten).
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen
slechts € 10,00 (+ € 1,75 verzendkosten).
Stuur mij het boek Spijkertjes zoeken.
Ik betaal € 11,50 (+ € 1,75 verzendkosten)

Voer het hieronder vermelde actienummer in in het
vakje ‘kortingscode’.

Oude Luxortheater Rotterdam
Zondag 28 november 20.00 uur

Ellie Rietveld schreef het boek ‘Spijkertjes zoeken’.
Een alleraardigst boekje met heerlijke verhalen over
haar jeugd in Rotterdam tijdens de oorlogsjaren en de
optimistische periode erna. Ze geeft een treffend tijdsbeeld over de wereld van toen, over het trammetje van
Rhoon, gebreide badpakken, beschuitmerkjes sparen
voor Afrika en mousseline japonnen op zicht.

- De hilariteit begint al direct bij terugkeer
van de vakantie -

Bij uw telefonische reservering meldt u de kortingscode Oud Rotterdammer voor de korting van € 2,50 op rang 1 en 2.
Als u Vriend bent, meld u Vrienden van Oud Rotterdammer voor de
korting van € 4,50 op rang 1 en 2.
Wij wensen u een ouderwets gezellige avond!

KORTINGSBON

Lijnvaart in herinnering
Om voor de Vriendenkorting in aanmerking te komen, moet u uw Vriendenpas tonen en het lidmaatschapsnummer op de kortingsbon vermelden. Heeft u nog geen pas ontvangen, kunt u bij De Oud-Rotterdammer
uw Vriendennummer opvragen.
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Vriendenpasnummer:

Lijnvaart in herinnering is alleen te koop in de volgende boekhandels:
Boekhandel Edel, Middenbaan 19, 2991 CS Barendrecht
Boekhandel Edel, van Beuningenhaven 35, 2993 EH Barendrecht
Boekhandel Edel, Molendijk 4 - 6, 3262 AK Oud-Beijerland
Boekhandel Edel, Veilingpassage 16, 3262 SX Oud-Beijerland
Boekhandel Edel, Breestoep 6, 3201 EH Spijkenisse
Boekhandel Edel, Winterakker 18 - 20, 3206 TG Spijkenisse
Boekhandel Edel, Voorstraat 21, 3281 AT Numansdorp
Boekhandel Edel, Struytse Hoeck 42 -43, 3224 HB Hellevoetsluis
Boekhandel Edel, Winkelcentrum Walburg, Dollard 28, 3332 EF Zwijndrecht
Maritieme Kunst- en Antiekhandel ‘Delfshaven’ Voorhaven 33, 3025 HC Rotterdam
Rotterdamse Scheepvaart Boekhandel, Maritiem Museum, Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam
Boekhandel van Rietschoten, Keizerswaard 8, 3078 AM Rotterdam
Boekhandel Snoek, Meent126, 3011 JS Rotterdam
Boekhandel Nic. Visser, Centrum Passage 45-49, 2903 HA Capelle aan den IJssel

Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 10,00 (+ € 1,75 verzendkosten)

Ook verkrijgbaar in elke boekhandel: tegen inlevering van het hieronder vermelde actienummer. De
actie is geldig tot 16 februari 2011.

Naam en voorletters:

Actienummer 901-83324

Tel:

Verrassend Rotterdam

Email:

Door Cees Zevenbergen
ISBN 978 90 400 7735 7

Straat + nummer:
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

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

JA,

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

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

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

Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl
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Kerst 2010
Hanzeasteden Logies

Winter- & kerstevenementen in de
sfeervolle Hanzesteden
langs de IJssel

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

Kerst-arrangementen

Doesburg . Zutphen . Deventer . Hattem . Zwolle . Kampen . Hasselt

Eeserhof 90 x 131

25-01-2010

10:35
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Hotel Eeserhof
Arrangementen 2010

w w w. h a n z e s t e d e n . i n f o

KERST VOOR
HET HELE
GEZIN IN
NOORDWIJK
AAN ZEE!

2 overnachtingen inclusief ontbijt en
2x een 3-gangen diner:
225,- p.p.

Zorgeloos genieten in
Zuid-Limburg
tijdens de Kerstdagen

INFORMATIE EN RESERVERINGEN:
RESERVATIONS@PALACEHOTEL.NL
WWW.PALACEHOTEL.NL
OF 071 365 3016

N O O R D W I J K

A A N

Hotel Eeserhof half pension
arrangementen

Z E E

Welloord is voor 100% hotel, maar wél
een hotel met 24-uurs zorg. Dat betekent
dat Welloord alle aandacht kan geven aan
gasten met een zorgvraag die er ook eens
tussenuit willen. Genieten in een ontspannen en familiale sfeer. Laat het Welloordteam u verwennen en omringen met de
beste zorgen!
Kijk op onze website
www.welloord.nl of vraag informatie
door te bellen naar: 045 763 07 00

Uw Kerst bij
Hotel Asteria
wordt onvergetelijk!

€269, p.p.
aan k: 24/25 dec.
vert rek: 27/28 dec.

1e & 2e Kerstdag

Uitgebreid 5-gangen diner
met live muziek

www.hoteleeserhof.nl
...in het weekend is onze huispianist aanwezig !!!!
Hotel Eeserhof, Dorpsstraat 2, 9536 PD, Ees.
Telefoon: 0599-234227, Fax 0599-234298.

aan k: 23/ 24 dec.
vert rek: 27/28 dec.

Maasheseweg 80a Venray • Tel. 0478-511466

Verscholen in de bossen, op de overgang
van de Friese Wouden en het GaasterKERSTARRANGEMENT
land ligt temidden van de Friese meren
van 24/12/09 tot 27/12/09
de voormalige stoeterij ‘de Oorsprong’.
4 dagen, 3 nachten incl. 3 x ontbijt,
Verlenging kerstarrangement o.b.v.
kerstavond een 3-gangen diner
e
halfpension, p.p. per nacht € 49,50
1 kerstdag 4-gangen dinerdansant
Hotel-Restaurant ‘de Oorsprong’
met “live-music”,
Huisterheide 7
2ekerstdag 4-gangen diner
8521 NC St. Nicolaasga
p.p.
tel.: 0513-432662
Géén
1-persoonskamer
toeslag !!!
www.hoteldeoorsprong.nl

32,50

www.asteria.nl

Kerst of Oud en Nieuw doorbrengen
in een andere omgeving ?

voor
p.p.
Vaarroute: vanuit Spijkenisse,
Oude Maas, Nieuwe Maas, langs
de prachtige skyline van Rotterdam stad, via de Hollandse IJssel
naar Gouda.

kerstmarkt

25-28 November 2010
‘S GRAVENDIJKWAL 64,
3014 EG ROTTERDAM
TEL. 010-4366164
DONDERDAG 15h-21h
VRIJDAG 12h-21h
ZATERDAG 10h-17h
ZONDAG 11h-17h
WWW.FINSEKERSTMARKT.NL

Voor meer informatie bel: 0475-534 959
Of kijk op onze website: www.boshotel.nl

Kerst in Hotel - Restaurant ‘de Oorsprong’

Inschepen 11:30 uur, vertrek 12:00 uur,
terugkomst Spijkenisse ca. 23:45
uur. aankomst Gouda 15:00 uur, vertrek uit
Gouda 20:30 uur.
incl. koffie met apfelstrudel en een
erwtensoepmaaltijd, live music.

€309, p.p.

BIJ DE FINSE ZEEMANSKERK,

Heerlijk genieten...

Een gezellige vaartocht naar
KAARSJESAVOND in GOUDA
dinsdag 14 dec

5-daags
arrangement:
50

Finse

4 overnachtingen inclusief ontbijt en
4x een 3-gangen diner:
375,- p.p.

Kerstarrangementen
in de bossen van
Nationaal Park De Meinweg
in Midden-Limburg

€ 279,00

4-daags
arrangement:
50

Traditionele,
sfeervolle

3 overnachtingen inclusief ontbijt en
3x een 3-gangen diner:
275,- p.p.

Boslaan 1 - 6063 NN Vlodrop - Tel: 0475-534 959

Reserveringen: Rederij Fortuna bv 0181-626126
www.partyschepen.org
Bel ook voor ons vaarprogramma 2011

Dan is StarHotel CarpeDiem de plaats bij uitstek voor u,
in het mooie Sauerland, 2 uurtjes rijden vanaf de grens
Kerstarrangement (23 tot 27 dec), €270 pp
Nieuwjaarsarrangement (27 tot 2 jan), €380 pp
* Beide arrangementen zijn met compleet programma,
inclusief culinaire verzorging en veel meer.

Voor de volledige programma’s bel of mail ons
StarHotel CarpeDiem (ned. managment)
Tel.: 0049 2723 719194
info@hotel-carpediem.eu
www.hotel-carpediem.eu

Voor aanvullende informatie over onze
kerstarrangementen en/of
reserveringen kunt u contact opnemen
met een van onze medewerkers via
telefoonnummer 023 - 512 1800
Website: www.duin-kruidberg.nl
of stuur een E-mail naar:
info@duin-kruidberg.nl
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Fred Sleutelaar, mede-oprichter Group 65
“Wij dachten: we noemen ons The Stones”

door Roland Vonk

Mooi verhaal. In de vorige aflevering in De Oud-Rotterdammer stonden wat belevenissen van Ton Klootwijk,
ooit drummer van de Rotterdamse beatband Group 65. Hij vertelde dat hij in 1965 bij die band was gekomen
als vervanger van Cor van Beek die naar Shocking Blue was gegaan.
Alleen: Group 65 is opgericht door Cor samen met Fred Sleutelaar (1947), zo ongeveer buurjongetjes van de
Groene Hilledijk op Zuid, en wat zegt Sleutelaar naar aanleiding van die opgetekende belevenissen van vorige
keer? “Ton Klootwijk? Nooit van gehoord. Ik zweer het. Ik ken die hele man niet. Volgens mij hebben we de
band na het vertrek van Cor opgeheven.”
Even hoop je dat Ton Klootwijk een
fantast is. Iemand die een glorieus
verleden uit zijn duim zuigt. Hij zou
niet de eerste zijn. Maar als Fred
nadenkt, komt hij tot een aannemelijk
scenario, al is het een scenario vol
correcties.
Om te beginnen: het is niet Cor van
Beek, zoals vaak wordt geschreven,
maar Cor van der Beek (1948-1998).
Cor verliet Group 65 niet voor
Shocking Blue, hij ging eerst naar
de Rotterdamse band Roadrunner
Sect, die beter in de apparatuur zat

dan Group 65. Fred: “De vader van
zanger Hoeney Chen had nogal wat
centjes. Die beloofde Cor een nieuw
drumstel.”
Pas na Roadrunner Sect verkaste Cor
naar de Haagse band waarmee hij
geschiedenis zou schrijven, Shocking
Blue. Dankzij de wereldhit ‘Venus’
mocht Cor van der Beek zich de enige
Rotterdammer noemen die nog eens
nummer 1 heeft gestaan in de Amerikaanse Billboard Top 100.

- The Stones (=Group 65) vlnr Buddy (achternaam onbekend), Fred Sleutelaar, Ed
Belder, Cor van der Beek, Gerard Baay -

Vieux-cola
Fred: “Cor was een enorm goede
drummer. Dat wordt nog wel eens
vergeten. Echt een waanzinnige drummer. Een van de besten die Nederland
ooit heeft gehad. Later, na Shocking
Blue, heb ik ook nog veel met hem
gespeeld. Maar ja, de drank was bij
hem wel heel erg. Ik weet nog dat ik
op de middelbare school geregeld ’s
middags bij hem thuis huiswerk ging
maken. Vroeg zijn moeder of we een
vieux-cola wilden. We waren zestien
of zo. Een vieux-cola! Ik was al blij
met alleen een cola. Daar hield ik
het bij. Maar bij Cor is het toen al
begonnen.”
Uiteindelijk is de drank hem fataal
geworden.
Ronnie Heimans
Group 65 is in 1965 begonnen. En
opgehouden, wat Fred Sleutelaar
betreft. “Toen Cor eruit ging, was
het voor mij eigenlijk wel voorbij.
Na zijn vertrek is Ron Stevens nog
komen drummen. Zijn broer John
speelde bas. Maar dat heeft maar een
paar maanden geduurd. Toen was het

- Fred Sleutelaar en Ed Belder van Group 65, in 1965 -

over.”
Vermoedelijk is de aanvankelijke
‘manager’ van de groep, Ronnie Heimans, na het vertrek van Cor en Fred
opnieuw begonnen, onder diezelfde
naam, Group 65. Met hemzelf, Ronnie, als zanger.
Fred: “Ronnie stond altijd al liever op
het podium dan ernaast.”
En in die versie zal Ton Klootwijk
hebben gedrumd.
Maar voor Fred was dat vervolg, waar
hij zich niks van kan herinneren, dus
niet de ‘echte’ Group 65.
Pretoria
Die ‘echte’ groep begon overigens
in 1964 onder een heel andere naam.
Een naam waar Fred inmiddels om
moet lachen, zij het met een zekere
schaamte. Sleutelaar: “Wij waren een
coverband, zoals de meeste beatbands
indertijd. We speelden nummers van
The Kinks en van The Stones. We
speelden zelfs Stones-nummers die
mensen hier nog niet eens kenden.
Een buurmeisjes van ons was naar

Londen geweest, en die had op een
bandrecorder de eerste lp van The
Stones opgenomen. Die plaat was hier
nog niet uit en wij speelden er al nummers van. Maar we dachten ook: dat
gaat niet lang duren met die Stones.
En we vonden het een goede naam.
Dus wij dachten: wij noemen ons ook
de Stones. Ja, dan ben je zestien, zeventien jaar. Ik heb nog een contract
liggen van een optreden dat we deden
voor de Christelijke Jongerenvereniging Johannes, in gebouw Pretoria
aan de Pretorialaan. Een contract voor
de Stones. Voor ons.”
“Heel veel jongelui op Zuid hadden
op hun brommertje op dat gele plaatje
onze naam geschreven. De Stones.
En dat was echt vanwege ons. Later,
in 1965, hebben we het toch maar in
Group 65 veranderd. Ook niet handig.
Heel dom natuurlijk. Want dan loop
je in 1966 al achter met je bandnaam.
Maar ja, we hadden ook niet het idee
dat het lang ging duren. En dat deed
het ook niet.”

Magere Hein, het zesde lid van Group 65
Als u dacht dat het muzikale verhaal van Fred Sleutelaar met het bovenstaande stuk wel zo’n beetje verteld
is, heeft u het mis. Uit de resten van Group 65 ontsproot Midnight Packet. Daarna volgden voor Fred: Headline, Henk Lux & Hot Guns en Dirty Work. Allemaal in de sfeer van liefhebberij, want geld verdienen met popmuziek is maar voor weinigen weggelegd.
Fred heeft altijd als illustrator gewerkt
in de reclame. Ook heel bevredigend.
En vandaag de dag maakt hij muziek
achter de computer, thuis. Waarbij hij
vaak moet denken aan zijn vroegere
maatje Cor.
Misschien mag Fred wel blij zijn dat
hij überhaupt nog leeft, want Magere
Hein heeft ﬂink huisgehouden onder
de mannen van Group 65. Behalve
Cor is ook Ronnie Heimans naar de
eeuwige jachtvelden. Gitarist Tony
Cornelissen is al in de jaren zestig aan
de heroïne geraakt, opgenomen op de
psychiatrische afdeling van Dijkzigt en
daar uit het raam gesprongen, de dood
tegemoet. En bassist Peter Spoel is na
een leven in alcoholische sferen levenloos in huis gevonden. Van zanger
Ed Belder heeft Fred al heel lang niks
meer gehoord. Die zou in Duitsland
wonen.
Waren al die jongens destijds niet tamelijk naïef over de gevolgen op lange
termijn van hun alcohol- en drugsgebruik? Fred denkt het, ja. “Ik heb er
zelf nooit wat in gezien, in drugs. Ik
vond het helemaal niks. Ben ook als de

dood voor naalden. Ik heb wel aardig
wat gedronken, maar dat doe ik ook al
jaren niet meer.”
Elckerlijc
Waar een stukje in De Oud-Rotterdammer al niet toe kan leiden. In april
dit jaar ging het op deze pagina over
het revuegezelschap Elckerlijc, uit
Rotterdam-Bergpolder, dat halverwege
de jaren zestig actief was. Naar aanleiding van dat stukje heeft de vroegere
manager, Rob P. Kanaar, een groot
aantal leden van weleer verzameld
voor een reünie. Zaterdag 30 oktober
was het zover, in Café De Postbank
aan de Schieweg. Allemaal zestigers
bij elkaar, van wie er niet één echt
verder is gegaan in het theater.
Toch hebben ze wel iets gehad aan de
ervaring van Elckerlijc. Zanger/gitarist
Leo van Breugel, fotograaf geworden:
“Als ik ergens voor een groep mensen
iets moet zeggen, bijvoorbeeld bij
een begrafenis, helpt de ervaring van
toen. Je weet toch hoe je iets voor het
voetlicht moet brengen. Ik heb er veel
gemak van gehad.“

Zo’n reünie is een mooie gelegenheid
om anekdotes op te diepen. Over de
bloemen die presentatrice Trudy van
Heyningen altijd aan het eind van
een voorstelling kreeg uitgereikt van
Rob. Rob: “Dat waren altijd dezelfde
bloemen. Ze waren van plastic.”
En over die keer dat de groep voor de
première van een nieuw programma
zaal Falstaff had afgehuurd, bij het
Rijnhotel. Jaap Twigt, ondernemer geworden, op ﬂuistertoon: “Wij hebben
nooit een rekening gekregen.”
Vrees dat die rekening na 45 jaar
alsnog komt, lijkt ook ongegrond. Al
was het maar, omdat de plek van het
Rijnhotel vandaag de dag een bouwput
is.
Enzo Gallo
De verhalen over het Italiaanse Quartetto Enzo Gallo blijven binnenkomen.
Menigeen heeft herinneringen aan
het kwartet dat tussen 1956 en 1963
veelvuldig optrad in bar-dancing Tabaris en in restaurant Belmont, in het
Holbeinhuis aan de Coolsingel. Kees

Nouwen (78), van Rotterdam-Zuid,
heeft het over “een steengoed orkest.
Er gebeurde altijd wat.”
Elly de Raad (75) uit Rotterdam zat
een tijd lang bijna iedere dag bij het
Quartetto Enzo Gallo in Belmont. Ze
werkte erboven, in het Holbeinhuis, bij
verzekeringskantoor Catz & Lips, en
werd als door een magneet aangetrokken door de enthousiasmerende
klanken van Enzo en zijn mannen.
“Uit kantoor gingen we vaak meteen
naar beneden. Gingen we daar met
vrienden zitten.” Elly heeft zelfs nog
eens mogen tolken voor de heren.
Door haar eerdere vrijwilligerswerk
bij zeemanshuis Stella Maris had ze
Italiaans geleerd. Nou, dat was wat,
toen Enzo Gallo het verzekeringskan-

- Elckerlijc 2010 vlnr Ben Roete, Jaap
Twigt, Aat Sliedrecht, Peter Fijt, Trudy
van Heyningen, Rob P. Kanaar, Leo van
Breugel -

toor kwam binnenwandelen om naar
haar te vragen.
Volgende keer meer verhalen over
Enzo Gallo, en verder met de vraag of
dit Italiaanse kwartet nou ja of te nee
ook heeft gespeeld in Ruteck’s, aan
de Lijnbaan. Vooralsnog spreken de
herinneringen elkaar heel prettig tegen.
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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Lijnvaart in herinnering
Vrijdag 22 oktober is op het voormalig hoofdkantoor van de Rotterdamse
rederij Van Nievelt Goudriaan & Co aan
de Parklaan, het tweede deel van ‘Lijnvaart in herinnering verankerd’ feestelijk ten doop gehouden. In deel1, dat in
2009 verscheen, werd aandacht besteed aan modelbouw, kommaliwand,
scheepsinrichting en souvenirs van de
grote Nederlandse rederijen. Deel 2
maakt het overzicht van verzamelobjecten, die de herinnering aan de Nederlandse lijnvaart levend houden, compleet door aandacht te schenken aan
schilderijen, aquarellen, penningen,
affiches, brochures en menukaarten.

UITGELICHT
De inlopen van Aafje
Aafje organiseert in Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht
diverse inloopbijeenkomsten. Deze inlopen zijn afgestemd op
ouderen met verschillende culturele achtergronden. Bij de inlopen van Aafje beleeft men gezelligheid onder cultuurgenoten
en buurtbewoners.
Aafje streeft ernaar om allochtone
ouderen, die vaak nog onbekend zijn
met de zorginfrastructuur van ons land,
te begeleiden naar de juiste zorg. Eenzaamheid komt vaak voor binnen deze
groep ouderen doordat de volgende
generatie een andere visie op familie
en cultuur heeft gekregen. De inlopen
van Aafje dienen hierin als middel om
deze kwetsbare ouderen uit hun sociaal isolement te halen. De inlopen van
Aafje zijn bovendien ook gratis te bezoeken waardoor ook mensen zonder
een indicatie kunnen deelnemen.
Multiculturele gezelligheid
Tijdens de inloop zijn er verschillende
activiteiten, variërend van bordspelen
tot handwerken. Bezoekers nemen
vaak zelf lekkere culturele hapjes mee
en uiteraard is er altijd plaats voor een
goed gesprek. Naast al deze gezelligheid worden de bezoekers regelmatig
geïnformeerd over de zorg van Aafje
en kan men tijdens de inloop altijd
terecht met een zorgvraag.
Dagvoorzieningen van Aafje
Op een prettige en zinvolle manier
leven, dat willen we allemaal. Ook als
we ouder worden. Zelf de dag indelen
en in onze eigen omgeving blijven
wonen. Maar als dat niet altijd meer zo
goed lukt, bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen, dan
bent u van harte welkom zo nu en dan
overdag bij ons te verblijven. Naast de

inlopen, heeft Aafje diverse dagvoorzieningen voor speciﬁeke doelgroepen,
waar u voor behandeling of leuke
activiteiten terecht kunt. In groepsverband of individueel, wij sluiten ons bij
uw wensen aan.
Meer weten over de inlopen?
Voor locaties en tijden belt u met de
Aafje Zorglijn 0900 8664. Voor overige
vragen neemt u contact op met Ruben
Didden 06 24 64 767 of per mail Ruben.didden@aafje.nl.
Aafje
De naam Aafje is geïnspireerd door
Aafje van Hulst. Zij was één van de
leidende vrouwen die de basis legde
voor ons werk van nu. Met professionaliteit en ondernemerschap. Zó willen
ook wij ons onderscheiden. Het is niet
de organisatie maar de medewerker
die dat invult. Dat is de essentie, dat is
Aafje, dat zijn wij.
Voor meer informatie over Aafje
surft u naar www.aafje.nl.

Vooral de afbeeldingen van de vele prachtige afﬁches
trekken de aandacht, doordat in het verleden nooit zo’n
een uitgebreid overzicht gegeven kon worden. Het was
daarom niet verwonderlijk dat het eerste exemplaar van
‘Lijnvaart in herinnering verankerd’ deel 2 werd aangeboden aan de weduwe van ontwerper Reyn Dirksen. Ook
de maritieme historicus en schrijver Albert Kelder werd
tijdens de feestelijke bijeenkomst in het zonnetje gezet.
De beide boeken geven op kleurrijke wijze een overzicht
van wat particuliere verzamelaars bewaard hebben aan
herinneringen aan de Nederlandse lijnvaart. De auteurs

- De omslag -

hebben met het uitbrengen van
‘Lijnvaart in herinnering verankerd’ tevens de bedoeling
het verzamelen van het Nederlands maritieme erfgoed te
stimuleren.
‘Lijnvaart in herinnering verankerd’ is in de boekhandel verkrijgbaar voor de prijs van 39,95 euro per deel.
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen het boek
aanschaffen met een speciale lezerskorting van € 2,50.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen zelfs
€ 4,45 korting. (zie ook de Vrienden Voordeelpagina).

Verrassend Rotterdam
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 Verassend 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 over 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
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.

Het boek Verrassend Rotterdam heeft de ‘oude tijd’
zowel in tekst als in beeld teruggehaald en deze geprojecteerd tegen wat het Rotterdam-van-2010 - dé architectuurstad van het land! - zo eigentijds én fraai heeft
gemaakt. Op zestien héél verschillende plekken van de
stad. 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.
Lezers van De Oud-Rotterdammer betalen slechts
€ 12,95 (zie ook de VriendenVoordeelpagina)

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 ydillische 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 veelal nog wel voor de geest kunnen halen; voor
jongeren zullen ze doorgaans toch als onbekend voorkomen. Maar voor beiden zijn het wél interessante beelden.
- Oud en nieuw Rotterdam -

Pagina 24

Dinsdag 16 november 2010

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

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

KARAKTER
VAN HOUT
VOORDELEN
VAN KUNSTSTOF

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

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

ACTIE!
Subsidieverdubbelaar

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT
En p

rofit
e er

van
d

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

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl
e 6%

btwr

egel
ing!

Van ontwerp tot realisatie

Binnenkort stopt de subsidieregeling op isolatieglas! Profiteer
nu nog en ontvang bij Schipper Kozijnen dubbel voordeel. De
Schipper Subsidieverdubbelaar verhoogt het subsidiebedrag met
maar liefst 100%.
Bezoek onze showroom aan James Wattstraat 5 (Gouwestroom)
in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien
en dakkapellen.

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

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden
Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

Gratis laminaat
of verhuisservice?*
Dit fraai gelegen complex aan de Schiedamse
Maasboulevard omvat twee flatgebouwen van elf
verdiepingen. Rondom de gebouwen is een park
aangelegd. Hierin bevindt zich een leuk restaurant
met terras. Daarnaast treft u aan de kade in het park
de aanlegsteiger voor de Fast Ferry, die u ondermeer
rechtstreeks naar hartje Rotterdam kan vervoeren.
Beide complexen zijn voorzien van een lift en bestaan
uit 3-, 4-, en 5 kamerwoningen. De appartementen
zijn intern gerenoveerd en voldoen aan de eisen van

OPEN HUIS
Kom dinsdag 16 november en donderdag
2 december tussen 15.00 - 16.30 uur naar
Havendijk 231 en ervaar de ruimte van het
appartement, het uitzicht en de ruime opzet
van het park.

Huurprijs vanaf € 810,- excl. service kosten.

Per direct te huur

deze tijd. Er zijn ruime parkeerfaciliteiten aanwezig.
Daarnaast behoren 37 garage boxen tot het complex,
die separaat kunnen worden gehuurd.
Als u voor 31 december 2010 gaa
t huren in Havendijk
zorgen wij voor een GRATIS* lam
inaatvloer in de
gehele woning of krijgt u verhuiss
ervice.
*vraag naar de voorwaarden
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- Vijf generaties
bijeen -

- Fred Blankemeijer midden achterin met
matrozenpak -

De klas
van Fred
Blankemeijer
Het zal weinig lezers zijn
ontgaan dat Fred Blankemeijer
8 november jl. is overleden.
De 84-jarige Fred gold terecht
als boegbeeld van Feyenoord.
Hij was een bijzonder mens.
Iedereen die hem ooit heeft
ontmoet, zal dit beamen. Zijn
uitspraak over de voetbalwereld: “Het zijn allen passanten”
is mij altijd bijgebleven. Voor
hemzelf was deze uitspraak
allerminst van toepassing.
Tientallen jaren diende hij de
stadionclub in allerlei functies.
In goede en slechte tijden. Ook
persoonlijke teleurstellingen
bij Feyenoord weerhielden hem
niet zijn missie te volbrengen.

Vorig jaar ontving ik van Fred een
brief met drie oude foto’s. Het eerste
gedeelte van zijn brief luidt als volgt:
“Geboren en enige tientallen jaren
getogen in Rotterdam-Zuid haast
ik mij op de dinsdag dat De OudRotterdammer uitkomt naar de hal van
de ﬂat waar ik woon om niet achter het
net te vissen.” Over de foto’s schreef
hij: “Ze komen uit het naaimandje van
moeder zaliger.” Voorts liet hij mij
weten het op prijs te stellen als er iets
met de foto’s gedaan zou worden in
De Oud-Rotterdammer. Een straatfoto - een van de drie – werd daarop
geplaatst in de krant van 9 februari
2010. Misschien herinnert u zich deze
foto nog. De andere twee zijn klassenfoto’s uit respectievelijk 1932 en
1934. Fred daarover: “Ik woonde in
de Beijerlandsestraat en ging op de
Openbare Lagere School Brabantsestraat. Op de klassenfoto uit 1934
met de meester zit ik midden achterin
met een matrozenpak aan.” Het is
een fraaie foto, karakteristiek voor de
vooroorlogse jaren. Het is aandoenlijk
– juist in deze dagen – om Fred daar
als achtjarige jongen te zien zitten. Een
prachtige herinnering aan een jonge
Blankemeijer. Maar de foto laat meer
jongens en meisjes zien. Wellicht zijn
er lezers die ook nog klasgenoten van
Fred herkennen.

Met Riekie
naar Sluisjesdijk fietsen
was heerlijk avontuur
Twee weken geleden schreef ik dat een toevallig moment soms diep in je herinnering
kan doordringen. Dat overkwam me opnieuw door een mail die ik kreeg van Riek van
Houwelingen. Uiteraard was ik verrast door het mailtje van Riekie, zoals ze vroeger
werd aangesproken. Haar beeld van toen kwam op mijn netvlies en daarmee was ik 51
jaar terug in de tijd.
Riekie was mijn eerste ‘verkering’,
hoewel we beiden nog maar dertien
waren. Ze was niet groot van
stuk, had een ﬁjnbesneden gezicht
vol ontluikende schoonheid, was
zo slank als een den en vooral
heel leuk om te zien. Ze woonde
aan de Dokstraat 27 op de hoek
Wolphaertsbocht boven de luxe
brood- en banketbakkerij van Wout
Timmers. Op slag was ik (kalver)
verliefd op haar en stelde met mijn
puberale pukkeltjesgezicht alles
in het werk om indruk op haar
te maken. Kennelijk lukte dat,
want enige tijd zijn we met elkaar
‘gegaan’. Onze kennismaking
kwam door broodbezorger Herman
Witholt van de elektrische brooden meelfabriek De Standaard NV
van Arie P. Versluys (kort daarna
overgenomen door Van der Meer
& Schoep) van de Veerlaan 92
op Katendrecht. Later kwam Arie
Mast met zijn OorlogsVerzetsMuseum in het pand. Witholt kwam

in de Pantserstraat 11b aan onze
huisdeur. Daarnaast had hij op
Charlois een krantenwijk in de
driehoek Wolphaertsbocht, Doklaan
en Westduëlstraat. Het vervelende van zijn bezorgwijk was een
tiental abonnees op het Charloisse
Hoofd, Sluisjesdijk en Pier 2 in de
Waalhaven. Daar vulde Riekie na
schooltijd de brievenbussen van ‘de
verre’ met als beloning één papieren
gulden per week.

Vlammetje
Ondertussen was ik Herman Witholt gaan helpen aan de bakkerskar
en ook bij het bezorgen van de
krant en de Vara-radiobode. Zodoende leerde ik Riekie kennen en
gingen onze vlammetjes branden.
Omdat ze op de dag dat ze veertien
werd moest gaan werken in een
sigarenwinkel in de Ebenhäezerstraat vroeg Herman mij ‘de verre’
over te nemen. Dus ging ik met
haar mee om de juiste route naar

de brievenbussen te leren. Ik vond
het héérlijk naast haar te ﬁetsen met
mijn hand galant op haar schouder
en haar te duwen. Ik ging een paar
dagen langer mee dan nodig was,
tot wederzijds plezier. Ook buiten
Herman Witholt om spraken we
af, bijvoorbeeld op zondagmiddag om dan te ﬁetsen naar een stil
portiekje van Radio Holland in de
Eekhoutstraat, een zijstraatje van
de Sluisjesdijk. Vooraf moest ik wel
plechtig beloven niet onder haar jas
te komen, maar haar kussen mocht
wel. Daar heb ik me keurig aan
gehouden. Niet lang daarna ging
ik voortijdig van school om bij de
brood- en banketbakkerij van Bas
Zaanen aan de Zuid 137 te gaan
werken als bakplatenschrapper en
leerling-banketbakker. Riekie en ik
gingen niet meer (wat de oorzaak
was, weet ik niet meer) met elkaar
en mijn nieuwe ‘scharrel’ was een
buurmeisje van haar, maar dat was
nog minder dan een eendagsvlieg.

Cees Zevenbergen

- Er ging een hartenwens van Riek van Houwelingen (rechts) in vervulling toen haar Groen van Prinstererschool aan het Karel de
Stouteplein haar aanstelde als verkeersbrigadier op de zebraoversteek Wolphaertsbocht bij de gasfabriek -

Contact
Uiteraard heb ik contact gezocht
met Riek, want ik was best
nieuwsgierig wat er na al die
jaren van haar geworden was en
zo kwam het tot een afspraak bij
mij thuis met de moeder van drie
dochters en oma van vier klein- en
een achterkleinkind. Zonder in
te gaan op haar privacy mag ik
stellen dat ze een bewogen leven
achter zich heeft en dat ze net
als ik volgend jaar 65 hoopt te
worden. Het gesprek dat we hadden
verliep uitermate geanimeerd en
natuurlijk vielen in die drie uren
veel namen van buurtkinderen van
Riek en ook van winkeliers van de
Wolphaertsbocht. Ik werd heel even
stil toen ze ‘bekende’ dat ik haar
eerste echte vriendje ben geweest
en dat ze best gecharmeerd van
me was. Zoiets hoor je niet elke
dag. Natuurlijk hebben we foto’s
uitgewisseld waarvan er zeker in
de komende tijd nog meer gebruikt
gaan worden.
Tussen toen en nu is er één keer
contact geweest tussen ons. Dat
was in 1987 toen Riek reageerde
op een artikel van mij in Het Vrije
Volk. Ze woonde toen in IJsselmonde en haar toen 16-jarige
dochter Esther wilde journalistiek
gaan studeren en haar heb ik een
paar dagen aan het vak laten snuffelen. Dochterlief nam ik mee naar de
redactie in de Witte de Withstraat
en ik liet haar een schaduwverhaal
schrijven van een reportage die ik
met fotograaf Niels van der Hoeven
moest maken van de herfstvakantiekermis op de Parkkade. Esther
kon schrijven, maar of zij inderdaad
ooit actief is geworden als collega,
weet ik niet. Dat zal zeker een van
de vragen zijn als ik een tegenbezoek aan Riek breng, zoals beloofd
bij het afscheid.
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LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

Bankstel TIBET
2,5 +1+1 zits

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

Bankstel te leveren diverse stoffen en
kleuren uitstekend zitcomfort
met interieur

Bij ons

€ 1.995,00

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
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Vóór de decembermaand
begin ik aan een opruiming…
In de loop der tijd heb ik de nodige aantekeningen gemaakt, die inhielden dat ik daar
eens over in ‘In het Spionnetje’ moest schrijven. Maar vaak waren er actuele of andere
zaken, die mijn notitieboekje ongeopend op mijn bureau lieten liggen. Ik heb ‘de opdracht’ in deze rubriek niet boven de 1500 woorden te komen. Bij dit aantal is de plaatsing van foto’s op een redelijk formaat nog mogelijk; kom ik met een langer artikel, veranderen de foto’s tot een uitgegroeid postzegelformaat. Vandaar dat mijn notitieboekje
steeds voller wordt. Ik ga nu pagina’s eruit scheuren.
Weken geleden kwam ik in ‘Tante
Pos’ in De Oud-Rotterdammer het
volgende bericht tegen: ‘Ik ben
geboren in 1941 en ging als kind met
mijn opa mee naar de visafslag bij
Delfshaven/Westzeedijk. Mijn opa,
Chris Harder, was commissionair en
kocht vis voor o.a. Schmidt. Ik heb
er nog een foto van. Wat ik vreemd
vind, is dat er zo weinig van bekend
is. Aad Engelfriet, met zijn grootste
website van Rotterdam, heeft er nooit
van gehoord. Onlangs was ik nog op
het Gemeentearchief en de rondleidster kende dit ook niet. Zijn er lezers
van De Oud-Rotterdammer die hier
meer over weten? Herman van Eersel.’ Ik twijfel niet aan de woorden
van Herman van Eersel, maar ik heb
er moeite mee dat zowel Aad Engelfriet als het Rotterdams Gemeentearchief niets van deze visafslag zouden
weten. Maar Spionneur heeft geen
moeite te schrijven, dat deze visafslag
er echt geweest is. In eerdere Spionnetjes heb ik al geschreven over de
‘viswijven’, die vanaf het einde van
mijn woonstraat Watergeusstraat, al
roepend hun pas gekochte waar in de
straat probeerden te verkopen. Deze
visafslag, waar ik als straatschoffie
regelmatig met mijn vriendjes ‘hielp’,
was daar van 1933 tot 1966 gevestigd. Als oud-medewerker van het
archief weet ik, dat alle gegevens van
deze gemeentelijke visafslag op de
Hofdijk liggen. Uitgeverij Voet heeft
verschillende foto’s van deze afslag.
Ik koos deze foto:

- Tegenover scheepswerf Wilton was de Visafslag Delfshaven -

Superreünie
Wanneer ik alle reacties over de, in
het Van Nellegebouw gehouden, reünie zou plaatsen, is er absoluut geen
ruimte meer in deze krant voor andere artikelen en advertenties. Uit alle
reacties komen dezelfde dingen duidelijk naar voren: Wat was het gezellig, jammer dat ik bepaalde (school)
vrienden/vriendinnen niet heb gezien,
maar wat fantastisch dat ik toch
zoveel, allang vergeten, wijkgenoten
van ‘toen’ heb ontmoet. De vraag, die
bijna elke reageerder stelt, kan ik niet

beantwoorden: Wanneer organiseert
De Oud-Rotterdammer weer zoiets?
Ik weet wel, dat ‘baas’ Fred Wallast,
dé organisator van de reünie, direct
ná afloop riep “Dit nooit weer!” Hij
liep op die zaterdagmiddag op zijn
wenkbrauwen. Nu, ruim vier weken
later, zijn z’n woorden al veranderd
naar “Voorlopig begin ik er nog niet
aan”. Fred kennende, is een nieuwe
reünie in de toekomst zeker niet
uitgesloten.
In een groot artikel in de laatste DOR
vertelde Bab Riem Vis over die 23e
oktober. Haar man maakte tientallen foto’s, waarvan we er veel in
die krant ontdekten. Bab sprak met
(bijna) iedereen, maakte notities en
werd geconfronteerd met emoties.
Toen zij thuis haar notities uitwerkte,
liepen aantekeningen en personen
door elkaar; vandaar dat ik van de
tweeling Maaike en Rosa Moret te
horen kreeg: “Wij herkennen ons niet
in het artikel over de reünie. Wij zijn
geboren in de Snoekstraat en hebben daar gewoond tot ons trouwen
in 1953. In de jaren ’40 zijn wij op
school geweest op de Dr.J Woltjerschool in de Cath. Beersmanstraat,
daarna zijn we naar de 5e school voor
vrouwenarbeid gegaan aan de Schoonenbergerweg. Daar hebben wij in
maart 1946 ons diploma gehaald.
Voor mijn huwelijk met Kor van Abshoven (eigenaar van de meubelstoffeerderij in de Wattierstraat), heb ik
zeven jaar als verkoopster gewerkt bij
slijterij Duytsch op de Schiedamseweg 104. Jammer dat we op de reünie
geen bekenden hebben ontmoet,
mocht er iemand alsnog willen
reageren, heel graag! [rvabshoven@
zonnet.nl]”. Een foto van de tweeling,
mijn rolstoelduwer en mijn persoon
is te vinden in het Gastenboek van De
Oud-Rotterdammer.
Het Zalmhuis
in Kralingseveer
Een WWDN-foto van de Schaardijk
leverde enkele weken geleden weer
honderden oplossingen op. Er moest,
zoals iedere veertien dagen, een
keuze gemaakt worden, welke inzendingen in de krant een plekje kregen.
Onder die geplaatste inzendingen
zaten er vier, die over Het Zalmhuis
van toen spraken. De directie van het
huidige Zalmhuis vond deze nostalgische herinneringen zo leuk, dat hij
de briefschrijvers uitnodigde ‘op een
zaterdagmiddag’ kennis te komen
maken met Het Zalmhuis in 2010. De

inzenders met hun partners, alsmede
de WWDN-samensteller werden
30 oktober voor een Zalmhuis Tea
uitgenodigd. Van de jongste inzender
(+/- 45 jaar) tot de oudste (91 jaar)
was men het unaniem eens: deze
ontvangst was een dikke 10 mét een
griffel waard. Natuurlijk tekende ik
bezwaar aan, ik zag liever een 9,5 als
score. Waarom? Wel, de Tea was zo
overdadig, zo gevarieerd, zo heerlijk,
dat het veel te veel was. Toen we na
uren de tafel verlieten, keken we nog
naar wat we allemaal achterlieten.
De 91-jarige deed iets, dat eigenlijk
iedereen wilde, maar niemand durfde.
Zij pakte wat servetjes en maakte
daar snel een ‘doggie bag’ van. Haar
tasje was goed gevuld, toen we later
zeer voldaan Het Zalmhuis verlieten. Het was grappig te merken hoe
‘jong en oud’ met elkaar herinneringen ophaalden uit de tijd van toen.
Iedereen was het erover eens, dat
deze mini-reünie eigenlijk voor alle
oud-Kralingseveerders had moeten
zijn. De aanwezigen willen daarom
graag zoveel mogelijk namen en
huidige adressen hebben van (oud)
bewoners van Kralingseveer; en daar
horen ook de bewoners van Cuba
bij. Heb je belangstelling? Stuur dan
een mailtje naar Jaap Hazenbroek
(hazenbro@12move.nl). Je kunt wel
raden, waar een eventuele reünie
wordt gehouden.
Snippers
Kees Hartzema legde in een vorig
Spionnetje een voetbalelftal-foto aan
ons voor; de enige bekende op deze
foto was voor hem zijn, jaren geleden
verongelukte, vader. Kees kende de
naam van de voetbalclub niet, wist
niet waar deze club speelde; kortom,
dit stukje uit zijn vaders leven was

door Aad van der Struijs

- Deze ‘tram’ is in de jaren ’50 uit Rotterdam verdwenen. Waar ‘vaart’ dit schip nu? -

onbekend voor hem. Nu, ik kan je
verzekeren, deze krant wordt echt
gelezen. Het is dat veel poserende
elftalspelers inmiddels overleden
zijn, anders hadden wij dit elftal, met
naam en toenaam, gelijk weer kunnen
samenstellen. Het was voetbalclub
De Zwaluwen, die dit elftal onder zijn
vleugels had. De club oefende/speelde op de gemeentelijke sportterreinen
achter RFC, aan het Aelbrechtsplein
(vaak ook Abraham van Stolkweg
genoemd). Via Internet en e-mail is er
een enthousiaste Zwaluwen-reünie op
gang gekomen.
Kees van den Brink liet in een Spionnetje weten, dat hij zeer nieuwsgierig
was naar gang van zaken bij de
Personeelsdienst Zeevarenden van
de Holland-Amerika Lijn in de jaren
vijftig. Zeer veel ‘oud HALlers’ reageerden en namen Kees bij de hand
en voerden hem mee via het Heen en
Weerbootje naar de Wilhelminakade
en het kantoorgebouw van ‘de Lijn’
in. In hun verhalen schetsten deze
schrijvers de sombere kelder, waar
‘Personeel Zeevarenden’ zat, wat er
verborgen was achter donkere deuren
en hoe je uiteindelijk opgelucht, met

een stempel in het monsterboekje,
weer buiten liep. Kees vertelde me
deze week, dat alle briefschrijvers
lang vervlogen herinneringen weer
‘levend’ hadden gemaakt.
Sjanie de Haan-Mastenbroek uit Den
Bommel was ook in het Zalmhuis.
Hoewel afkomstig van Zuid, kende
ze het (oude) Zalmhuis zeer goed.
Met haar in IJsselmonde wonende
vriend Jan, kwam ze in de weekeinden regelmatig met het veerbootje op
de Schaardijk. Tussen de Kralingseveerverhalen door, vertelde Sjanie
benieuwd te zijn naar schoolgenoten
van de Algemene Meisjesschool
voor Primaire Opleiding + leerling
verkoopster; deze school was in de
Sikkelstraat in Feijenoord en was
een dependance van Huishoudschool
de Brug in de Oranjeboomstraat.
Zij heeft van 1960 tot 1964 op deze
school de lessen gevolgd. Ik heb
helaas geen ruimte om de tientallen
namen te vermelden, die Sjanie zich
nog herinnert. Maar wanneer jou de
school én Sjanie nog voor ogen staat,
neem dan contact op met Sjanie de
Haan-Mastenbroek, tel 0187-61867,
sjaniejan@zonnet.nl.
Gerard Cox schreef onlangs in één
van zijn CCtjes: “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?” Nou Gerard, als jij
gedroomd hebt, heeft een fotograaf
op de Beijerlandselaan ook staan
slapen. Hij zag al in 1938 (Wilhelmina was toen 40 jaar koningin)
dit voertuig voorbij rijden. In 1948,
Wilhelmina was toen 50 jaar ‘de
baas’, heeft deze Nieuw Amsterdam
zich weer op Zuid vertoond.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Wij maakten kennis onder het genot van een glas champagne -
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.
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RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395
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Tapijt Meubel Gordijn CENTRUM HOOGVLIET
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T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1 - N I E U W E R K E R K
TELEFOON (0111) 641798

Al bijna 33 jaar
uw senioren specialist!!

centrum

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

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

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

LEVENSLOOPBESTENDIGE 3 KAMER HUUR- EN KOOPAPPARTEMENTEN
GUN UZELF EEN PRETTIGE LEEFOMGEVING EN EEN COMFORTABEL THUIS!

KOOP VANAF € 287.500,- V.O.N.

INFO?

BEL-:

010
2330101
OPEN HU
IS

20 NOVEM
BER

11-13 UU
R

WWW.HUMANITAS-WONEN.NL
•
•
•
•
•
•
•

COMFORTABEL EN VEILIG WONEN
GELIJKVLOERS EN DREMPELLOOS
INCL. PARKEERGARAGE
OVERBRUGGINGSGARANTIE MOGELIJK
WINKELS, RESTAURANT & THEATER
72 M 2 TOT 110 M 2 WOONOPPERVLAKTE
OP LOOPAFSTAND VAN CENTRUM

Kijk voor meer informatie op www.humanitas-wonen.nl
of vraag een brochure aan bij de makelaar.

Tel. 010 - 233 01 01
matchmakelaars.nl

een project van:

HUUR VANAF € 800,- P/M
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TANTE POST
Beste redactie
Ik reageer op het stukje van de heer Neleman over het Zwaanshals. Het café heette
Rottezicht, de pontjesbaas Jan de Vries
en de homo was de bekende Els. Dit was
een echt markant figuur. Ik kan het weten,
want ik woonde tegenover Els in de
Hooglandstraat. Els was gek op kinderen.
Heel de dag stond zijn raam open en wij
zaten dan in zijn kozijn. In de achterkamer had hij een ijzeren stang. Daar ging
hij dan turnen en wij maar lachen. Ook
was Els gek op beesten. Zijn eerste hond,
een herder Kazan genoemd, is door een
vrachtwagen voor de deur dood gereden.
Een auto van de firma van Hees koekfabriek stond altijd voor de deur van Els
en Kazan lag dan achter het achterwiel
te slapen. De chauffeur had dit niet in de
gaten met het wegrijden en het verdriet
was groot in de Hooglandstraat. Ook
organiseerde Els een hardloopwedstrijd
tussen mij en Jantje Visser. Wij moesten
dan lopen naar het oude Xerxesterrein
en terug via de Kanaalweg. De winnaar
kreeg een appel, maar als je terug was had
Elsie de pleitvaart genomen. De meeste
oudere noordelingen kennen Els met zijn
toemalige vriend als Pim en Pommetje.
Zijn naam was Arie Keller; misschien dat
mensen daar nog wat van weten.
Thomas Ederzeel
AbelTasmanstraat 17
2901AA Capelle aan den ijssel
ederzeel@gmail.com
-------------------------------------------------Oranjeboomstraat
Inderdaad was er in de Oranjeboomstraat
een herenkapper De Hoog. Het waren
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twee broers Herman en Arie de Hoog.
Arie was de vader van mijn schoonzusje.
Jaren heeft hij met zijn broer de kapsalon
gedreven. Hij zat naast het taxibedrijf.
Tussendoor kwamen de chauffeurs hun
haar knippen bij hen. Herman is niet oud
geworden; op een ochtend kwam Arie in
de zaak. Herman zei: “Ik voel me niet zo
lekker. Ik heb op jou gewacht.” Hij had
de zaak nog niet geopend. Op dat moment
bleef hij dood in de armen van zijn broer.
Heel triest; hij was net 50 jaar. Arie heeft
tot zijn pensioen de zaak aangehouden en
is 87 jaar geworden.
J.B. Somberg
Bongweg 67
3192na.Hoogvliet Rt
johnsomberg@hetnet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Het artikel op pagina 7 in de krant van 2
november 2010 smeekt om commentaar.
Uw redacteur Rodenburg gooit daarin
wel alles op een hoop. In de vetgedrukte
kop wordt De Straatkrant weggezet
als magazine, dat `weinig inhoudelijke
informatie verstrekt´ terwijl in kolom 1
het initiatief van Ds.Visser, al vijftien jaar
lang bestaand, ´best aardig en sociaal´
wordt genoemd. Een vergelijking met
De Oud-Rotterdammer als gratis krant
gaat niet op. Als men de OR bekijkt, is
duidelijk dat verschijnen slechts mogelijk
is door de vele advertenties, die er
overigens terecht in staan. Verder draagt
het artikel bij tot stemmingvorming tegen
buitenlanders. Na Molukkers, Antillianen,
Surinamers, Turken en Marokkanen zijn
nu blijkbaar Roemenen en Bulgaren aan

de beurt. De heer Wilders maakt school!
In kolom 2 worden alle bijstandtrekkers
weer eens over een kam geschoren en als
fraudeurs weggezet. Smakeloos!
Advies aan uw redacteur ‘Koop eens
een Straatkant en lees die van voor tot
achter’. Het is de moeite waard! In de
colofon voorin staat uitgebreid vermeld,
wie de Straatkrant mag verkopen en
onder welke voorwaarden. Van bedelarij
is geen sprake! Over de kwaliteit van de
inhoud kan hij wellicht zijn standpunt
bijstellen. Met veel plezier lees ik al jaren
de Straatkrant en meestal ook de gratis
verspreide OR.
Henk Schruer
h.schruer@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Met plezier las ik het stukje over de
Vredehofstraat van K. Catsburg in DOR
van dinsdag 2 november 2010. Zelf
woonde ik van 1942 tot 1958 in de
Vredehofstraat en ken de familie Catsburg
goed. Enkele maanden geleden waren oud
Vredehofstraatbewoner Aad van Kooij en
ik op uitnodiging van Jeroen Peters bij
een leuke bijeenkomst met de huidige
bewoners van de Vredehofstraat. Men
toonde ons hoe de woningen er nu uitzien
na een grondige renovatie. Ook voor mij
was het heel interessant te zien hoe deze
straat is veranderd. Het gedeelte bij de
Oudedijk is onherkenbaar doordat daar
veel afgebroken moest worden voor het
Metrostation.
De Vredehofstraat was inderdaad een
bedrijvige straat, zoals Klaas (?) Catsburg

Buitengewoon lekkere
maaltijden van Buitendijk
Nu ook aan huis bezorgd in Groot Rotterdam
Voortaan kan iedereen in Groot Rotterdam voor wie het beter uitkomt om maaltijden aan huis te laten bezorgen,
elke dag genieten van de kwaliteit, smaak en grote keus in de beste maaltijden van de meesterkoks van Buitendijk.

De menukaart voorziet in tientallen hoofdmaaltijden,
soepen en frisse salades. U kunt zelfs kiezen uit verschillende lekkere nagerechten. De maaltijden worden met de
grootste zorg op bestelling gemaakt door koks met een
passie voor lekker en gezond eten. Ook is er volop keuze
voor mensen met een dieet en voor hen die de voorkeur
geven aan vegetarische maaltijden.

Koelvers of vriesvers

U kunt kiezen uit koelverse of vriesverse maaltijden. Het
verschil zit in de wijze waarop u de maaltijden bewaart.
Koelverse maaltijden kunt u in de koelkast bewaren en
zijn minstens 14 dagen houdbaar. Vriesverse maaltijden
zijn minstens 3 maanden houdbaar in het vriesvak of in
de diepvriezer.
Buitendijk Maaltijden BV
Graafstroomstraat 19, 3044 AN Rotterdam
Telefoon: 010 - 720 00 41
E-mail: info@buitendijkmaaltijden.nl
www.buitendijkmaaltijden.nl

Wij speelden vaak buiten en hadden een
eigen voetbalelftal waarmee we wedstrijden speelden tegen andere straatverenigingen in ‘de puin’. Ons veldje lag langs
de Lusthofstraat, iets voor de gashouders.
Aan de andere zijde van de Lusthofstraat
stonden noodwinkeltjes met de ijssalon
van Dikke Marie. Daar gingen we vaak

een ijsje halen of bij Sjamin (C.Jamin).
Ook fietsen was een van onze liefhebberijen. Even bloemenslingers halen op
de fiets in de bollenvelden! Met Hans
Nederveen ben ik in 1955 naar Italië
gefietst waar we de Bianchiploeg van
Fausto Coppi ontmoetten en waarvan de
renners bij een restaurantje langs de weg
water gingen halen. Daar bemachtigde
ik nog een handtekening van Fausto
Coppi, al rijdend tussen de wielen van de
Bianchiploeg. Er valt nog veel meer te
vertellen over deze straat, de bewoners en
bedrijven, dus ik kijk met belangstelling
uit naar reacties van andere bewoners van
die tijd.
Bob van der Wardt
Antoniuslaan 35
3341GA Hendrik Ido Ambacht
078-6813791
wardt@kabelfoon.nl
-------------------------------------------------Bedankt
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de vele telefoontjes, brieven en
e-mails naar mij gestuurd naar aanleiding
van mijn vraag in De Oud-Rotterdammer
omtrent de Berini (in de volksmond het
eitje genaamd)
Piet van den Brand
Biesboschstraat 110
3207 BC Spijkenisse

INTRODUCTIE-AANBIEDING!

S
LOVENDE REACTIE
OP DE 55 PLUS
EXPO IN AHOY!!

Buitendijk á la Carte

schreef. Ik miste in zijn beschrijving
nog de Hoedenfabriek waar al die leuke
meisjes werkten en de eierhandel van
De Mooij. Vlak onder onze woning op
36b zat de luidruchtige koperslagerij van
Gevaert, waar meesterknecht Frans het
echte koperslagerswerk deed. De gehele
dag hoorde je daar het geklop van de
hamers op het koper. Aan de overzijde
zat de firma Schriel waar ook luidruchtig
werk werd verricht. Daar werden stalen
constructies gemaakt, zoals de stalen
poten van heistellingen. Er werden buizen
van verschillende dikten in elkaar geramd
met een zwaar stuk ijzer dat in een glijgoot werd voortgetrokken door twee man
die zo de buizen in elkaar ramden. Verder
werd daar veel geslepen met gierende
machines. Lassen en snijden werd nog
gedaan met carbid, dat na vermenging
met water ethyngas ontwikkelde waarmee
de snij - en lasapparatuur werden gevoed.
Restanten carbid waren voor ons en daarmee bliezen wij menig busje op. Het begon met een busje waar het deksel vanaf
knalde tot het opblazen van vuilnisbakken
die hiervoor geschikt leken. Vanwege al
die bedrijven in de Vredehofstraat was er
altijd een lawaai van jewelste en er was
dus niets te merken van een Vrede-hof!

Eenvoudiger kan niet

Voor het bestellen van maaltijden, al dan niet met
voor- en nagerechten krijgt u een uitgebreide en kleurrijke menugids met afbeeldingen en omschrijvingen.
Daarbij zit ook de bestellijst waarop u uw keuze kan
aankruisen. Eén keer per week en altijd op dezelfde
dag worden de maaltijden thuis bezorgd. Voor betaling
vragen wij u om een eenmalige machtiging zodat u
niet elke keer (contant) hoeft af te rekenen. De diners
à la carte worden gratis aan huis bezorgd en kunnen
eenvoudig worden verwarmd in de magnetron.

Neem nu proef op de som!

De beste manier om met de lekkerste maaltijden kennis te maken is om deze gewoon eens uit te proberen.
Dat kan nu op een zeer voordelige manier.
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Gratis thuisb

5 smakelijke koelvers maaltijden
voor de prijs van 3 of
6 smakelijke vriesvers maaltijden
voor de prijs van 4
en een porseleinen maaltijdschaaltje gratis
Om per omgaande onze menu-keuzebrochure te ontvangen kunt u onderstaande bon invullen en opsturen (geen postzegel nodig). U kunt ook
bellen (010 – 720 00 41) of e-mailen (info@buitendijkmaaltijden.nl).
Na ontvangst van de gewenste brochure(s) kunt u uw keuze maken en de
bestellijst en het eenmalige machtigingsformulier invullen en
opsturen. Voor hulp bij het bestellen kunt u gerust
bellen. Na ontvangst van uw bestelling en machtigingsformulier wordt de bestelling uitgevoerd.
Het gratis porseleinen maaltijdschaaltje wordt bij
aflevering van uw eerste bestelling bijgeleverd.

Ja, ik neem de proef op de som
Stuur mij de brochure(s) met bestellijst en machtigingsformulier voor:

■ Buitengewoon smakelijke koelvers maaltijden
■ Buitengewoon smakelijke vriesvers maaltijden
NAAM: _____________________________________________________________
ADRES: _____________________________________________________________
POSTCODE: __________________________________________________________
PLAATS: _____________________________________________________________
TELEFOON: ___________________________________________________________

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Buitendijk Maaltijden BV, Antwoordnummer 20183,
3020 VB Rotterdam. Of mail naar: info@buitendijkmaaltijden.nl
Wij nemen in alle gevallen telefonisch contact met u op.

OR
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Schilder Wensinck

Bijgaande afbeelding is een schilderij (140 x 70)cm) van de Schiekade uit 1932 (mijn
geboortejaar), vervaardigd door B Wensinck. Ik heb getracht via internet uit te zoeken
of er meer werk van deze Wensinck bekend is, maar ik heb hiervan niets kunnen
vinden. Ik ben benieuwd of er nog meer werk van deze schilder bekend is. Ik hoop dat
er lezers zijn die mij meer over hem en zijn werk kunnen vertellen.
Bert M. van Andel
Waterman 5 - 2665WJ Bleiswijk - 010 8402253 - b.andel13@upcmail.nl
Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw- Guineagangers
Hierbij nodig wij jullie uit tot het bijwonen van onze Contactmiddag op dinsdag
23 november 2010 in Wijkgebouw De
Larenkamp, Slinge 303, Rotterdam.
Er wordt een lezing gehouden door
Brigadegeneraal der Jagers bd, H.F.
Coopmans. Wij vinden het prettig als
u familie, vrienden of kennissen kunt
meenemen die in voormalig NederlandsIndië, Nieuw Guinea of elders hun
diensttijd hebben doorgebracht. Wij
hopen vele bekende en nieuwe gezichten
te ontmoeten. Het zal een gezellige middag worden die tevens zal bijdragen tot
versteviging van een onderlinge band.
Wij rekenen op een grote opkomst in
deze mooie locatie.
Rob Degener
0181 617856
Theo van der Vlag
0180-647629
------------------------------------------------Oostzeedijk
De broer van mijn grootvader, Jan van
der Spek, runde een café op nummer
205a/b van de Oostzeedijk (beneden).
Als kind kwam ik daar met mijn ouders
over de vloer en dat was voor mij een
feest, want zij hielden twee papagaaien,
die een grote woordenschat hadden en

waar ik mij kostelijk mee kon vermaken.
Dit speelde aan het einde van WOII en
nog even daarna. Mijn oom Jan was
getrouwd met Fien Rempf en zij hadden
geen kinderen. Hij is in 1969 overleden
in de leeftijd van 75 jaar. Wie kent dit
café en/of de familie? Gaarne zou ik
de naam van het café willen weten, een
foto, als die bestaat en eventuele verdere
informatie.
Ad van der Spek
adrians@kabelfoon.nl
------------------------------------------------Zwerver Heinz
Wie kan meer vertellen over zwerver
Heinz. Heinz stond in de 70-/80er jaren
in de vorige eeuw bij de zij ingang CS
naar de Conradstraat in Rotterdam en op
vele andere plekken. Een oud taxichauffeur John Kley (woont nu in Maassluis)
vertelde mij dat hij hem wel eens een
pakje shag gaf. Hij reageerde daar heel
blij op en sprak dan een soort Duits
tegen hem (danke). Het verhaal gaat dat
hij een achtergebleven Duitse Wehrmachtsoldaat zou zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Hopelijk reageert er iemand.
John Kley zal daar blij mee zijn.
John Kley
Groen van Prinstererkade 35
3142 GD Maassluis
010 5923069

Pappa-pap
Mijn vader Gerard Apon (helaas al jaren
dood) werkte voor en in het begin van
de oorlog bij Allan in Rotterdam. In de
oorlog is hij na een razzia op transport
gezet. Tijdens de hongerwinter werd op
een dag een groot pakket bezorgd. Toen
mijn moeder het openmaakte bleek er
een (poppen)opklapbed in te zitten met
gordijnen en al. Maar de grootste verrassing was dat in de dubbele bodem van
het ledikantje witte bloem zat waarvan
mijn moeder heerlijke pap maakte. Na
een paar maanden kwam er weer een
pakket met daarin een vrachtauto voor
mijn broertje en u raad het al, ook daarin
zat bloem in de dubbele bodem. Toen
na enkele maanden weer een pakket
bezorgd werd, zat daarin een (poppen)
schommel met bloem. Wij noemden het
pappa-pap. Nu mijn vraag: Heeft iemand
samen met mijn vader, waar dan ook,
gewerkt. Uit geruchten heb ik begrepen
dat hij in Frankrijk in een keuken voor
de Duitsers heeft gewerkt. Maar dat weet
ik dus niet zeker. Of hij vrijgelaten is
of ontsnapt weet ik evenmin. In de loop
der jaren ben ik mij steeds meer gaan
afvragen hoe mijn vader aan de bloem in
het speelgoed kwam. Hij was meubelmaker dus het speelgoed maken was, denk
ik, voor hem niet zo moeilijk, maar wel
hoe hij aan het materiaal is gekomen.
Hij wilde er niet over praten. Mocht er
iemand zijn die iets weet laat het mij
a.u.b. weten.
Tineke Janssen-Apon
06-18859374
tinekejanssenapon@live.com
------------------------------------------------Koos Zwildens
In De Oud-Rotterdammer van 2 november 2010 over het oude Noorden stond
een foto van het Zwaanshals. Links op
die foto woonde 55 jaar geleden Koos
Zwildens bij zijn opa en oma, zijn
ouders waren gescheiden en zijn vader
woonde op de Goudserijweg. Koos
was/is getrouwd met een zusje van Arie
Butter en is, naar ik gehoord heb, tot aan
zijn pensioen of VUT beheerder geweest

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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van een sporthal in Ommoord. Graag
zou ik willen weten hoe het Koos is vergaan in zijn leven. Hij kwam in de jaren
1955/56 regelmatig bij mijn moeder in
de Boezemdwarsstraat op bezoek voor
een kopje thee en een praatje. Graag
een reactie van Koos of iemand die hem
gekend heeft aan:
wimpost@hetnet.nl
------------------------------------------------Thea Janssen
Ik zoek Thea Janssen, blond, mager, nu
45/46 mijn beste vriendin in 1977. Wij
woonden in Huizen Angela - Denhaag.
Ik ben Clifton. Kent u haar?
0521 345880
clifftj@hotmail.com
------------------------------------------------Scheepskoor zoekt
zangers en zangeressen
Het scheepskoor van De Delft zoekt
mensen die het leuk vinden te zingen
over Rotterdam, de havens en andere
oude en nieuwe liederen over het water.
We zijn een koor van tien vrouwen, tien
mannen, twee accordeonisten en één dirigent en zoeken uitbreiding. We zingen

eenmaal per twee weken bij scheepswerf
De Delft aan de Schiehaven 15 in Rotterdam Delfshaven op zaterdagmiddag
en af en toe op zondagmiddag en bij
gebeurtenissen op de Scheepswerf. We
oefenen om de twee weken op de woensdagavond op het Toepad 65 in Kralingen
van 19.30 tot 21.30 uur. Kom kijken bij
de Delft zie; www.dedelft.nl of bel Hans
Vermeulen 010-4214856 of 0644742279
j.vermeulen19@chello.nl
------------------------------------------------Wout Bosman
Ik heb mij helemaal suf gegoogled, maar
mijn oude schoolvriend Wout Bosman
kan ik nergens vinden… Ook niet op
‘Schoolbank’. Wout is, net als ik, geboren in 1941. Zijn ouders hadden in de
jaren ’50 een café op Zuid. Wij zaten allebei op kostschool Saint Louis (RK) in
Oudenbosch. Door omstandigheden heb
ik Rotterdam, die altijd bruisende Maasstad, begin jaren ’60 moeten verlaten.
Nú, bijna een halve eeuw verder, mis ik
Wout! Wie helpt mij?
w.degens@chello.nl

ULO B12 Kastanjedaal
1949-1954

Lily Hess, Cootje Booy en Corrie van Oosten (Vink) zijn al jaren op zoek naar Annie
Vos. Zij woonde op de hoek van het Burgemeester Hoffmannplein/van der Takstraat,
waar haar vader zijn café runde. In 1955 heeft Annie op de Floriade haar ware Jacob
gevonden. Met hem vestigden zij zich als pioniers in Noord Oostpolder. Annie wij
willen graag iets van je horen.
Corrie van Oosten
Dinkelpad 18 - 3207 BD Spijkenisse - corrie@optoon.nl
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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

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

●

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

●

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

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

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

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

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

●

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

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

1988
1988

-

2009
2010

Gezocht: Maatjes m/v
Zoek waar u nodig bent:
www.ikwordmaatje.nl

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

Puzzel mee en win !!!

Met deze puzzeloplossing blikken we nog één keer terug op de Superreünie in de Van Nelle fabriek op 23 oktober.
De oplossing was niet al te lastig en we ontvingen daarom ook weer vele antwoorden, hoewel niet iedereen het bij
het rechte eind had. Van het ene feest volgt het andere. Afgelopen zaterdag de échte Rotterdammers oh zo bekende
Rotterdamdag en dan zijn we al weer bijna toe aan de feestdagen die ons jaar afsluiten. Voor ieder die weg wil,
maar nog niets geboekt heeft, heeft De Oud-Rotterdammer net als vorige week weer enkele heerlijke adresjes op
een rij gezet op onze kerstarrangementenpagina. De oplossing van de vorige puzzel is:

Ook voor de winnaars van de volgende puzzel liggen weer drie keer twee
kaarten voor één van de Zondagochtendconcerten klaar.

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 24 NOVEMBER 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Superreünie waar feest der herkenning
De volgende winnaars ontvangen twee kaarten voor één van de Zondagochtenconcerten.
Zij krijgen bericht over hun prijs:
P. van Amerongen, Zuidland
N. Wapenaar, Lansingerland
R. Kuipers, Capelle aan den IJssel
A. van Kooywijk, Rotterdam
L.A. Nooten-Willems, Rotterdam
Horizontaal
1. plaats in Noord-Holland; 7. deel van stoel; 12. Sociaal Economische Raad
(afk.); 13. voor de bakker (oké); 14. kledingstuk; 15. maanstand (afk.); 17. schriftelijk bewijsstuk; 19. brede weg met bomen; 21. oude lengtemaat; 22. projectieplaatje; 24. koolmonoxide; 27. ontkenning; 28. aardhoogte (alp); 30. corpulent; 31.
Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 32. kostbaar gesteente; 33. Europeaan; 35. eet- en drinkpartij; 37. nauwe weg over een berg; 38. ferm (dapper); 41.
grappenmaker; 42. penibel (zorgwekkend); 44. leervak op school; 46. betaalmiddel; 47. bevroren regen; 48. cruise (vaart); 49. Duits automerk; 50. heldendicht;
52. ver (in samenstelling); 54. iemand die op zee vaart; 56. Koninklijke Nederlandse Schouwburg (afk.); 58. trouwhartig (gezellig); 61. scheepsvloer; 62. grap
(beetnemen); 64. naaldboom; 65. geestdrift; 67. sprekende vogel; 68. binnenvaartuig; 70. vulkanisch product; 72. zogende vrouw; 73. botsing; 76. voertuig; 77.
meervoud (afk.); 78. lichtkrans om zon en maan; 79. doelpunt; 81. ter zee (afk.);
82. zandheuvel; 83. snelschrift; 84. deel van gelaat; 86. kleine aantekening; 87.
rondzwervende stammen.
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33
38

6

13
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Verticaal
1. kinderspeelplaats; 2. verbrandingsrest; 3. Nederlandse voetbalclub; 4. modder
(derrie); 5. gezellig dik (volslank); 6. vrouw van Ot; 7. al de tijd dat (het duurt); 8.
ladder; 9. duizend kilo; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. met uitgebreide kennis toegerust; 16. Chinese vermicelli; 18. Explosieven Opruimings Dienst (afk.);
20. ampère (afk.); 21. plechtige belofte; 23. deel van een opera; 25. eikenhout
van schors ontdoen; 26. niet meer hier (ginds); 27. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie (afk.); 29. Engelse heer; 32. slappe vent; 34. meisjesnaam; 36.
veldtoilet; 37. schil (vel); 39. hommeles (mot); 40. grasperk; 42. benul (begrip);
43. gordijnstok/stang; 45. onderricht; 46. zwarte agaatsteen; 51. kostuum; 53.
aangesloten bij een vereniging; 54. watersport; 55. plaats in Noord-Holland;
56. grote zanggroep; 57. woonplaats; 59. bijbelse reus; 60. schoeisel (mv.); 62.
boeventuig (onderwereld); 63. oude naam van Ho Chi Minhstad; 66. Roemeense
munteenheid; 67. dansavond (gala); 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71.
(bier)ton; 73. mestvocht; 74. metaal; 75. klankweerkaatsing; 78. groet (aanroep);
80. meisjesnaam; 82. deel van bijbel (afk.); 85. plaats delict (afk.).

3

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Humanitas: wijkzorg!
Humanitas-fysiotherapeut en
rollatordokter Frank de Boer in
uitzending Kassa

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

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

Playbackshow Humanitas-Akropolis 2010 Bezoek de

Fysiotherapeut Frank de Boer, werkzaam bij Humanitas-Akropolis, was op zaterdag 16 oktober als rollatordeskundige te gast opnieuw een fantastische happening
in het Vara-TV-programma Kassa. Het consumentenprogramma Vrijdag 29 oktober was het weer zover...Voor de derde keer ortestte iets dat nog niet vaak getest was: rollators. Met ingang ganiseerde de activiteitenbegeleiding van Humanitas-Akropolis
van 1 januari verdwijnt de rollator trouwens uit het basispakket. het inmiddels zeer populaire show-evenement, de HumanitasAkropolis Playbackshow. Bewoners, personeel en vrijwilligers
zetten zich ook dit jaar weer enorm in om de show tot een succes
te maken.

In de voorgaande
jaren was Frank
wel vaker te gast in
radioprogramma’s
en op de televisie:
onder andere bij
Paul de Leeuw en
‘Hart van Nederland’.

De openingsact, New York, New
York van Frank Sinatra, was meteen al een spetterend entree, gevolgd door de aankondiging van
presentatoren Patricia Luijkenaar
en Kevin van Hengel.
De middag werd gevuld met diverse amusementvolle, gezellige

en swingende acts. Alle optredens waren zo goed dat
het voor de jury moeilijk was
een keuze te maken. Het
wachten op de uitslag van
de playbackshow 2010 was
dan ook bijzonder spannend. Zo ging de derde prijs
naar de bewoners van Zilverlinde voor hun optreden als de
legendarische Three Degrees. De
tweede prijs ging naar Meatloaf,
geïmiteerd door de dames van de
kapsalon en de eerste prijs ging
naar Claudia Oosterling en Kevin
van Hengel van de Activiteitenbegeleiding met ‘Circus Renz’ van
Andre Rieu.

TE HUUR / TE KOOP

De Oosterwiek in Oosterflank, met
o.a. een restaurant, bij NS- en metrostation en RET-buslijnen voor de deur, heeft
nog enkele appartementen beschikbaar.
Huurprijsindicatie: vanaf € 610,-. (vrije
sector). Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

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

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

Humanitas zoekt vrijwilligers m/v
die de persoonlijke administratie op orde willen brengen
van mensen die dat even niet meer kunnen.

Iets voor u? Bel : 010 - 425 01 09 of kijk op
www.humanitas-rotterdam.nl/vrijwilligerswerk

Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur

Het
Humanitas
Hoedenmuseum

Zorghotel
Humanitas
Charloisse
Lagedijk 951
3084 LD Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag
van 13.30 - 16.00 uur en op
afspraak, tel. 010 - 892 82 00
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vertelden enthousiast
hun werk.

Informatie
Voor meer informatie en tips over
de aanschaf en het gebruik van de
rollator, zie www.rollatorspreekuur.nl

Jaarlijks moeten veel ouderen
met een verwonding naar het
ziekenhuis als gevolg van een
ongeluk met een rollator. Een
ongeluk met een rollator leidt
vaak tot ernstig letsel, bijvoor- Humanitas oganiseert in de verschillende Rotterdamse wijken
beeld een heupfractuur.
regelmatig een rollatorspreekuur.
Voor meer informatie over de data
Tips
Kassa onderzocht wat de beste van deze spreekuren, bel 010 - 461
rollator is. In de live-uitzending 52 08.
werden door presentator Felix De uitzending van kassa gemist?
Meurders de resultaten van de Hier kunt u de uitzending bekijken:
test bekend gemaakt. Frank de http://kassa.vara.nl/tv/afspeelBoer gaf als rollatordeskundige pagina/fragment/goedkoopstehandige tips voor de aanschaf en rollator-wint-kassas-rollatortest/speel/1/
het gebruik van een rollator.

Humanitas

over

Groot bereik
De wethouder was onder de
indruk van het grote bereik
van jongeren en gezinnen van
de afdeling en het enthousiasme waarmee gewerkt wordt.

Wethouder De Jonge bezoekt Jeugdhulpverlening
Op 26 oktober jl. bracht wethouder Hugo de Jonge een
kennismakingsbezoek aan Humanitas. De wethouder deed
de afdeling Jeugdhulpverlening aan om zich te laten infor-

meren over het grote aanbod.

Enthousiast
De medewerkers van RAP, Jouw Wethouder De Jonge (rechts) op beProjekt, Home-Start, Nieuwe zoek bij Humanitasbestuurder Gijs
Perspectieven en Pak je Kans Kempen (staand)

