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Een zachte landing
op vliegveld Zestienhoven
Vijftig jaar na haar geboorte
keerde Ellen Koornwinder terug
op haar geboortegrond en vierde
deze bijzondere verjaardag in
het vliegveldrestaurant van Rotterdam The Hague Airport. Voor
zover nagegaan kon worden, is de
moeder van twee zonen en twee
dochters de enige die ooit op een
luchthaven geboren is. Natuurlijk
lees je soms over een bevalling
op een bijzondere plek: in een
auto, langs een rijksweg, tijdens
een kerstshoppingcruise op de
Rijn en zelfs in een vliegtuig. Ellen
Koornwinder, dochter van Greet
en Arie Koornwinder, is nog steeds
een uitzondering. Vijftig jaar geleden werd ze geboren op vliegveld
Zestienhoven in de houten keet
die haar ouders als woning was
toegewezen. Wonen op een vliegveld aan de voet van een start- en
landingsbaan?
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- Ellen Koornwinder als éénjarige in de box bij hun woning op Zestienhoven. Privéfoto A. Koornwinder -

Bij het jonge echtpaar Koornwinder
was dat inderdaad het geval. De in
het Oude Noorden aan de Zaagmolenstraat geboren en nu 78-jarige

Arie was in 1957 op Zestienhoven
commandant van de luchthavenbrandweer. Vijf jaar deed hij er
dienst, bouwde aan de organisatie en

- Vijftig jaar na haar geboorte keerde Ellen Koornwinder met vader Arie en moeder Greet terug op
de grond waar ze werd geboren. Foto Rein Wolters -

was daarmee de grondlegger van het
huidige brandbestrijdingskorps op de
luchthaven.
Zachte landing
Zo kon het gebeuren dat dochter Ellen zich op een zondag aandiende ‘na
een zachte landing van de ooievaar’
en er haar eerste kreet slaakte. De
bekende Overschiese huisarts Wim
Treurniet had de nacontrole over de
bevalling en hij zag dat de baby wel
erg stil in het wiegje lag, niet meer
ademde. “Hij begon met mond op
mond beademing”, brengt vader
Arie in herinnering. “Er was direct
zuurstof nodig, dus rende ik naar de
brandweerwagen om een ﬂes te halen. De jongens keken gek op, maar
begrepen achteraf de noodzaak.” Ondertussen was een ziekenwagen gearriveerd die het patiëntje met loeiende
sirene overbracht naar het Sophia
kinderziekenhuis aan de Gordelweg.
Ellen werd er enige tijd behandeld
en verpleegd en kon daarna met haar
ouders worden verenigd. Haar vader,

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

een aannemerszoon, doorliep de
lagere school aan de Rodenrijselaan
en daarna de mulo B van de Willem
de Zwijgerschool. Bij de luchtmacht
kreeg hij als dienstplichtige zijn
brandweeropleiding om daarna,
aanvankelijk met vrijwilligers, aan
de slag te gaan op Zestienhoven.
Crash
Daar maakte hij in de strenge winter
van 1962-1963 een crash mee van
een Carvair die van de bevroren landingsbaan gleed en op zijn kop tegen
de Bovendijk tot stilstand kwam.
“Het vliegtuig vervoerde passagiers
en vijf auto’s en vloog gelukkig niet
in de brand. De passagiers waren
ongedeerd, maar de gezagvoerder
verloor het leven”, herinnert hij
zich. Het gezin Koornwinder was
ondertussen verhuisd naar de Nobelstraat in Blijdorp, waar het werd
uitgebreid met de dochters Marianne
en Yvonne. Hun vader klom op tot
plaatsvervangend commandant van
de Rotterdamse brandweer. In 1990

nam hij afscheid van het korps en
daarna is het echtpaar Koornwinder
in Holten in Overijssel gaan wonen.
“Daar genieten we elke twee weken
van De Oud-Rotterdammer”, vertelt
hij.
Feest
En Ellen? Ze trouwde met een
studiegenoot, studeerde af aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam,
werd moeder en Meester in de
Rechten en woont en werkt nu in
Gouda. Om haar vijftigste verjaardag
te vieren met zo’n vijftig familieleden, vrienden en kennissen huurde
ze het vliegveldrestaurant af en daar
‘bouwden’ ze een boem van een
feest. Er werd niet meer gedacht
aan de hachelijke situatie bij haar
geboorte. “Jammer dat de houten
keet waar ik geboren ben er niet
meer staat. Graag had ik die nog een
keer gezien, maar deze is niet lang
geleden afgebroken.”
Rein Wolters
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Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.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

OPEN HUIS
Kom 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

en voldoen aan de eisen van deze tijd. Er zijn
ruime parkeerfaciliteiten aanwezig. Daarnaast
behoren 37 garageboxen 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

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

Dinsdag 30 november 2010

pagina 3

Kwebbelen in plaats van kaartjes verkopen
In 1953 werkte ik bij de Nederlandse Spoorwegen op het station
Rotterdam Delftse Poort. Aan de Blijdorp-kant was toen de afdeling Goederenvervoer. Expresgoed (bederfelijke waar, medicijnen), Snelgoed (onderdelen), Bagage (complete zeemansuitrustingen van buitenlandse aflosbemanningen). Leuk werk, want de
reizigerstrein werd toen ook gebruikt voor dergelijke spullen. Er
werd nog niet zo massaal gevlogen.
Na mijn militaire diensttijd (19551957 met veel vrij reizen dankzij mijn
werkgever) kwam ik in 1957 terug bij
NS Station Rotterdam. Delftse Poort
heette nu Rotterdam CS (Centraal Station) en het was helemaal vernieuwd.
Ik kwam ook niet meer terug op
mijn oude werkplek. Op dat moment
was er alleen maar werk voor mij op
het Plaatskaartenkantoor. Nog geen
automaten in de hal, maar zo’n twaalf
loketten.
Stampen
Daar zat ik dan, tussen bijna allemaal
vrouwelijke collega’s. Gezellig, dacht
ik als jongeman van 21. Op een ochtend zat ik achter mijn loket- binnenland, met naast mij nog vijf lokettistes,
lekker te stampen om de reizigers
snel aan een kaartje te helpen. Geen
computers, geen pinautomaten, alles
nog handwerk en contant afrekenen.
“Een retour Zwolle, twee enkeltjes
eerste klas Bergen op Zoom, een en
een kind Alkmaar“, enz. enz. Op een
gegeven moment vond ik dat het wel

erg druk was voor dat tijdstip. “Twee
retour Gouda.“ Stonden er nu echt zo
veel mensen in de hal? “Enkele reis
Maastricht. Hoe laat gaat-ie.” Ik keek
nog eens goed. “Vier retour Amsterdam eerste klas. Welk perron?”Alle
reizigers in de hal stonden maar in
EEN rij….. MIJN rij!!!!!
“Twee enkeltjes Hoek van Holland.”
Ik keek om mij heen. “Een enkeltje
militair Breda” Er was verder niemand
achter de loketten; alleen ik!!! Ik zat
helemaal in mijn eentje te buffelen,
terwijl ik toch echt met vijf collega’s
bezig was. Stel je voor: een grote stationshal vol reizigers en maar EEN loket
open; dat is om hels van te worden.
Maar wat gebeurt er nu…..dat ene
loket gaat nota bene ook nog dicht; die
knul loopt doodleuk naar achteren.
Verjaardag
Inderdaad ja, ik liep onze kofﬁe-lunchpauze-administratie-ruimte in, waar
de vijf dames gezellig, met kofﬁe en
gebak, zaten te kwebbelen. Toen ik

- De lokettistes kregen hypermoderne kaartautomaten in het nieuwe CS -

binnen stapte, en de voorste reizigers
hun onvrede al luid kenbaar maakten,
vroegen zij aan mij: “WAT DOE JIJ
NOU?!” “Ik ga hetzelfde doen wat
jullie doen, en ik heb het verdiend:
kofﬁe drinken.” De reizigersgeluiden
waren inmiddels niet meer te negeren;
en de dames vlogen naar hun loketten.
Ik had de klanten een grote dienst bewezen: in plaats van EEN loket waren
er nu ineens vijf open..

Later die ochtend werd mij duidelijk
gemaakt dat een van de dames jarig
was en dat moest gevierd worden.
Nou, dat hadden zij dan wel even
vooraf met mij mogen communiceren.
Hoe dan ook, ik heette vanaf die dag
bij die collega’s: Het Zwarte Etter. Dat
zwart begreep ik wel, dat was de kleur
van mijn haar. Maar voor de rest?

vervoer terecht gekomen. Bij SBS; die
geel-blauwe vrachtwagens en binnenvaartschepen van ‘Van Der Schuyt van
den Boom Stanfries’, met kades aan de
Glashaven waar ik op een kantoorboot
in de Glashaven dobberde. Maar dat is
weer een heel andere herinnering.

Lang heb ik niet meer bij NS gewerkt.
Ik ben weer lekker in het goederen-

1936

Karel Korzilius

CCtje Kunst

Het was, naar ik meen, Kees van Kooten die heeft gezegd: “Kunst is tranen en kippenvel.”
Ik hoop dat ik het goed onthouden heb; het is de beste omschrijving die er te maken is. Als je door Boymans loopt, en je kijkt
naar het schilderij van de Toren van Babel van Brueghel, of naar het Liggend Naakt van Israëls, of je dwaalt door de zalen met
het prachtigste porselein en glaswerk, en dit moet u beslist heel gauw eens doen, dan ervaar je een soort innerlijk geluk dat
met niets te vergelijken is.

c foto burosolo.nl

Dan loop je je echt niet af te vragen: “Is
dit nu allemaal wel nodig, wat kost dit
allemaal niet, hadden we voor dat geld
niet iets veel nuttigers kunnen kopen?”
Niet dat kunst per deﬁnitie onnuttig is.
In Boymans is op het ogenblik een schitterende tentoonstelling van de portretten
van Kees van Dongen, en al die schilderijen waren voor Kees bijzonder nuttig,
want hij is er van straatarm Delfshavenaartje een schatrijke Parijzenaar van
geworden. Van de week heb ik de dubbel
elpee van Jo Stafford weer eens gedraaid, “met de stereo op tien!” om met
V.O.F. de Kunst te spreken. Ik wil me
niet aanstellen, maar “Thank you for calling”, om er maar eentje te noemen, de
waterlanders komen snel te voorschijn.
Stel je voor dat dat nooit gemaakt was.

Cox Column

Hoe komt het dan dat ik niet tegen dat
geschreeuw van het kunstenaarsvolkje
kan? Vorige week was er een twee uur
durend TV-programma aan gewijd, en ik

ben bang dat mensen die een hekel aan
cultuur hebben, na het kijken naar dat
programma, een nog grotere hekel aan
cultuur hadden. En hoewel ik Freek de
Jonge een goed artiest vind, denk ik niet
dat hij de cultuur erg veel goeds bewijst
met zijn gedoe. Ze komen op zo’n avond
van hun hoge Olympus af voor een beetje arrogant gekwaak waar de gemiddelde
burger niet warm of koud van wordt. Er
is ook heel slecht naar dat programma
gekeken. Ze weten het niet, en u zult wel
denken “daar heb je hèm weer”, maar het
hoge Mokumgehalte van een en ander
doet de zaak ook geen goed.
Om te beginnen vind ik, dat als er in
de Zorg moet worden bezuinigd, waar
mensen nu al hun “pyjamadagen”
beleven, ze worden op zo’n dag niet
aangekleed, een godgeklaagd schandaal,
dat het dan niet aangaat te denken dat de
Kunst aan die bezuinigingen ontsnappen kan. Bovendien denk ik dat het hier

en daar best wat minder kan, en dat het
überhaupt geen kwaad kan dat artiesten
er eens over moeten nadenken of er enig
proﬁjt is te halen uit wat ze doen. Het is
natuurlijk heel ordinair om de kassa in de
gaten te moeten houden, maar je blijft er
wel wakker van.
Aan de andere kant, “en hier moet
de krant maar doormidden worden
gescheurd”, (Eugene Eberlé, wie kent
hem nog, schreef dit eens in het AD, toen
hij halverwege een recensie een wending
maakte), is het toch wel heel treurig dat
al die bezuinigingsideeën uit de hoek
komen van die Wildersproleten, waarvan
we nu weten dat ongeveer de helft in de
bajes heeft gezeten of in ieder geval heel
laakbare dingen op zijn geweten heeft,
(hoe is het toch in Herejezusnaam mogelijk dat je voor de minste of geringste
baan een Bewijs van Goed Gedrag moet
overleggen, behalve als je in de Tweede
Kamer wil; “Het tuig zit hogerop” zong

Joop Visser al) die vanuit hun botte brein
Kunst bestempelen als “Linkse hobby”,
die het normaal vinden dat je een heel
Muziekcentrum, inclusief drie orkesten
en een koor zomaar de straat op kunt
trappen, en het meest gerust lijken te zijn
als de samenleving weer op Neanderthalerniveau is gebracht.
Waarbij ik er evenwel ook weer aan
moet denken dat, toen een aantal jaren
geleden de Hoofdstadoperette werd
opgedoekt, een honderdtal mensen die
twee- tot driehonderd UITVERKOCHTE voorstellingen per jaar gaven door
het hele land, ik Freek de Jonge en consorten niet heb gehoord. Want Operette,
tja, dat was natuurlijk niet sjiek.
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Model Lux Medico

Elegant bankstel met een pullman binnenvering,
leverbaar in diverse afmetingen of als hoekbank. Er
is ook een bijpassende fauteuil leverbaar. Dit bankstel is leverbaar in elke gewenste stof of leder.

Als 3 + 2 zits
in getoonde stof

€ 3135

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

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

MEUBELSTOFFEERDERIJ

15 park appartementen nabij
het centrum van Hillegersberg

Argonaut

Oplevering
nog dit jaar
* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis

De

Laatste 3-kamer
appartementen

Argonautenweg,
Rotterdam Hillegersberg

* 3 jaar garantie
* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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!

Verkoopinformatie:

• Prijzen vanaf € 232.000,- v.o.n.
• Op het zuiden georiënteerde balkons
• Afgesloten privé parkeerplaatsen te huur
• Kleinschalig project op eigen grond
• Lift en privé berging aanwezig
• Uitzicht op het prachtige Argonautenpark
• 200 meter van het winkelcentrum van
Hillegersberg aan de Bergse Dorpsstraat
• Gezondheidscentrum om de hoek
Initiatiefnemer:

Ontwikkelaar:

Bereikbaar met: Tramlijn 25,, BBus
us 4499

(010) 433 57 10
www.atta.nl
Maak een afspraak
voor een bezichtiging
Combinatie 110 morgen: samen werkings verband van Dura Vermeer Bouw
Rotterdam en Bam Woningbouw Rotterdam

Meubeltoonkamers MODERN

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

klasse in klassiek

Stijlvol klassiek model bekleed met echt leder of met stof.
Leverbaar als 3 en 2 zit vanaf € 1850,- Fauteuil los leverbaar.
Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 130”
De WWDN-foto 130 was voor enkele lezers reden te reageren op ‘de
ouderdom’ van de foto. In deze rubriek schenk ik in principe alleen aandacht aan foto’s, die gemaakt zijn tussen 1945 en 1980. Foto’s van vóór
1940 wijs ik van de hand om twee redenen:
1. Men moet minstens een leeftijd van + 80
jaar hebben, om nog persoonlijke herinneringen aan zo’n oud straatbeeld te hebben;
2. Veelal tonen de aangeboden foto’s
afbeeldingen van straten, die in mei 1940
verwoest zijn. Geen enkele steen daar, is in
het Rotterdam van nu terug te vinden.

Bij de tekening uit 1943 van de Regentessebrug speelden deze overwegingen in
het geheel niet. Hoewel de brug in de
meidagen van 1940 midden in het oorlogsgebied lag en de hele omgeving door
het bombardement en de brand vernietigd
werd, is de brug de brug gebleven. En
ook Rotterdammers van 50 of 60, zelfs
die van 25 jaar kennen deze brug. Een
reden om deze tekening te plaatsen,
was ook het feit dat een 12-jarig Haags
jongetje destijds zo gek op Rotterdam
was, dat hij regelmatig zwerftochten door
de stad maakte. Dit jongetje is inmiddels
een man van 79 jaar, woont nog steeds
in het Haagse en houdt iedere veertien
dagen via De Oud-Rotterdammer contact
met ‘zijn’ stad. In 1943 maakte hij de
tekening ’s avond thuis, ná een dagje Rotterdam. Wanneer men nu de hedendaagse
brug ziet en men vergelijkt het met de
tekening, kan men zeggen, dat Franz Ongering een fotografisch geheugen heeft.
De juiste naam van de gevraagde brug
staat hier boven: Regentessebrug. De
brug verbindt de Posthoornstraat met de
Glashaven over de Wijnhaven. Het is een
vaste brug die hier is gebouwd in 1898 ter
vervanging van een houten hefbrug. De
brug werd ontworpen door architect D.B.
Logemann en vernoemd naar Koninginregentes Emma, de beelden bij de brug
zijn van Simon Miedema. De brug wordt
ook wel Vier Leeuwenbrug genoemd,
dit naar aanleiding van de natuurstenen
leeuwen die de hoeken van de brug
‘bewaken’. De bijnaam is vaak verwarrend, doordat de Koningsbrug ook Vier
Leeuwenbrug genoemd werd; deze lag

op een steenworp afstand over de Oude
Haven. Voor de Regentessebrug werden
vier opzittende leeuwen gebeeldhouwd,
de liggende leeuwen bij de Koningsbrug
lagen eerder voor de Hofpoort. De oplossingen met de naam Vier Leeuwenbrug
heb ik als ‘goed’ gekwalificeerd.
A A Sitton (Capelle aan de IJssel): “Aan
de lantaarnpalen te zien lijkt dit mij de
Regentessebrug over de Wijnhaven, soms
ook wel ten onrechte Vier Leeuwenbrug
genoemd, naar de vier leeuwen. De brug
bleef gespaard in de oorlog, maar eromheen was het een kale vlakte met een
enkel gebouw. Als ik me goed herinner,
was er ook een transportbedrijf gevestigd.
Blauw met gele wagens, RSK?”
Albert van Veen (Stokes Valley, Nieuw
Zeeland): “Daar ging je vroeger overheen
als je met de tram over ‘de bruggen’
van zuid kwam en naar ‘de stad’ ging.
Minstens 25 jaar geleden dat ik deze brug
gezien heb; als ie er nog is tenminste,
maar dat zal wel. Ik ben een originele Feijenoorder, maar na enkele verhuizingen
woon ik sinds 1983 in Nieuw Zeeland. Ik
zal nog wel eens moed verzamelen om
iets te schrijven over de jaren 50 in de
Oranjeboomstraat. Wel weet ik dat ons
huis (204) er nog staat, in een eenzaam
overgebleven groepje van een stuk of
vier.”
Bouke Savert: “Met wat fantasie denk ik
dat met de mooie tekening de Regentessebrug, ook wel de Vier Leeuwenbrug,
werd bedoeld. Vroeger reden hier de
trams overheen, die uit zuid kwamen
(Tussen 1945 en 1968 hebben de tramlijnen 2, 9 en 12 over de Regentessebrug
naar/van Zuid gereden. AvdS).
Herman Welter (Oss): “Ik denk dat de
heer Ongering in 1943 getroffen was door
de schoonheid van de Regentessebrug
over de Wijnhaven, nog steeds één van
de mooiste bruggen van Rotterdam, zo

- Vanaf het Witte Huis zag die andere ‘Vierleeuwenbrug’ er in geopende toestand zo uit -

NU

TOEN
niet dé mooiste. Deze brug was, en is dat
in zekere zin nog steeds, een belangrijke
schakel tussen de Boompjes en de Blaak.
Het hele gebied rond de Regentessebrug
is een stuk rustiger geworden na  de
aanleg van de metro in de jaren 60 en de
sloop van de oude Willemsbrug. Toen
zijn immers alle tramlijnen van Zuid naar
de stad (te weten lijn 2, 3, 9 en 12) opgeheven. En die reden allemaal  - behalve
lijn 3 die via de Gelderse kade naar CS
reed - via de Boompjes, Rederijstraat,
Glashaven en Posthoornstraat naar de
Blaak en vandaar via Coolsingel en
Weena naar CS.  Al dat tramverkeer ging
over de Regentessebrug. Zelf woonachtig
op Zuid heb ik de rit naar de stad als kind
vele malen gemaakt en op mijn wandelingen door Rotterdam, doe ik de Regentessebrug en omgeving nog regelmatig aan.
Ik vind het één van de schilderachtigste
plekjes van de stad.”
Gerard Kluck: “Bravo mijnheer Ontering.
Fantastisch dat u met uw 80 jaren in
de belangstelling komt te staan met uw
tekening uit 1943. U was toen twaalf
jaren jong. Zo’n fraaie tekening van
wellicht de mooiste brug van Rotterdam!
Als 70-jarige Rotterdammer moet ik daar
natuurlijk antwoord op geven. De brug,
die u zo prachtig en bijkans feeëriek hebt
weergegeven, ligt over de Wijnhaven
en verbindt de Posthoornstraat met de
Glashaven. De naam is Regentessebrug, genoemd naar koningin Emma als
regentes voor de destijds jonge koningin
Wilhelmina. De brug heeft een fraaie
vormgeving en zeer mooie details. De
vier leeuwen die de brug sieren, zorgen
thans voor historische verwarring. De
brug wordt namelijk door de huidige
generatie aangeduid als de Vier Leeuwenbrug, dit is echter een geleende bijnaam.
De Vier Leeuwenbrug was namelijk
van oorsprong de Koningsbrug over de
Oude Haven (niet te verwarren met de
Koninginnebrug over de Koningshaven).
Vandaag de dag herinnert de reparatiewerf voor historische binnenschepen
-  De Koningspoort -  in naamgeving nog
aan de brug, die daar ooit lag, maar in
1954 is gesloopt. Die bewuste Koningsbrug kreeg als dank - voor het verzet
van de burgermilitie tegen de invallende
Spanjaarden - van de Rotterdamse bevolking vier zwarte stenen leeuwen. Op elke
hoek van de brug stond er een. Hieraan
dankte de brug haar bijnaam. Thans staan
de leeuwen (3) op de Maasboulevard
en één leeuw is ter bruikleen afgestaan
aan de gemeente Ede, uit dank voor de
logistieke steun die een landmachtonder-

deel verleende tijdens het gevecht van de
Mariniers tegen de Duitsers in mei 1940.
Die vierde leeuw is recent verhuisd naar
Amersfoort(?). Eigenlijk moet die leeuw
terug naar Rotterdam. Ik hoop dat de tekening niet verloren gaat en ook denk ik
dat het gemeente-archief van Rotterdam
er blij mee zou zijn.”
P. van der Velden (Nieuwerkerk aan den
IJssel): “Deze brug wordt ook wel Vier
Leeuwenbrug genoemd, omdat er vier
leeuwen op de hoeken zijn geplaatst. De
brug is geïnspireerd op de Pont Neuf in
Parijs. De eigenlijke Vier Leeuwenbrug,
waarvan de leeuwen nog deels langs de
Maasboulevard zijn opgesteld, lag dichter
bij het Havenziekenhuis. Ik heb dichtbij
deze brug gewerkt in de naoorlogse
nieuwbouw. Het gehele gebied was
platgegooid, op het gebouw van Mees na.
Het gebied, dat in de weekenden altijd
uitgestorven was (je kon er zelfs met een

auto “oefenen” voor je rijbewijs...), heeft
nu een woonbestemming gekregen met
nieuwe torens.”
Mw. M.M. de Vos (Schiedam) : “Als
kind wandelde ik daar vaak met mijn
ouders, vooral mijn moeder vond deze
brug erg mooi. In de jaren zeventig liep
ik dagelijks over deze brug naar mijn
werk. Ik liep dan door de Posthoornstraat, de brug over en via de Wijnhaven
naar de Jufferstraat, waar mijn werkgever
gehuisvest was. Zelf heb ik er foto’s van
gemaakt, omdat ik het - evenals mijn
moeder - een hele mooie brug vind. Deze
brug mag nooit verloren gaan, want zo
vind je ze niet vaak meer.”
Marianne.van Berkel, Jacoba.van
Beierenstraat 14, 3132 JP Vlaardingen is
uitgeloot voor de Rotterdamse attentie.
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 132

Het valt me iedere keer weer op, wanneer ik een WWDN-foto selecteer, dat ‘vroeger’
in iedere straat wel één of meerdere buurtwinkels te vinden waren. In 2010 moeten we
het (helaas?) met de super doen. Bijna iedereen doet al zijn boodschappen in één winkel; of er nu AH, Jumbo, Lidl, Aldi, C1000, Bas of Super de Boer boven de deur staat,
wij kunnen er alles kopen. Van een bloemetje tot aspirine, van vlees tot kattengrid, van
suiker tot een goede fles wijn. Op bovenstaande foto staan die buurtwinkels nog. Ook
heeft een echte Citroën Traction Avant geen moeite gehad een parkeerplaats te vinden.

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 13 december 2010  (mijn verjaardag!) 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.

KUNSTGEBITTEN


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

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

* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

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

* Stoelen matterij



Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Marco Leer 0186-603268

STOELEN VLECHTERIJ



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

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

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.

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

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

Sinterklaas en oud jaar tegelijk?!

een

speciale herinnering aan een dierbare.

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

Ja, met een knallende opruiming geven wij heel veel weg!
1.

Slaapkamerdump 2010
i.v.m. reorganisatie
30%
ruimen wij op = op !!!
(ook bankstellen en eethoeken)
k

Bankstellen
Wandkasten
40% Dressoirs
40
Eethoeken
Voor eiken, Klassiek tot Modern.
Salontafels
Ruime sortering voor de senioren
Fauteuils
Tegen betaalbare prijzen!
Ledikanten
MEUBELEN Linnenkasten
Lattenbodems
Twijnstraweg 6a (industrieterrein ) Lekkerkerk tel. 0180-661706
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.00 uur Matrassen
vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur Enz. enz.
www.verbree-meubelen.nl
zaterdag 9.30 -- 16.30 uur

20%

VERBREE
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Hoe ouder men wordt, hoe meer men zich gaat bezig houden met hoe lang men nog leeft en in welke omstandigheden. Dat is terug te vinden in het boek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
gemaakt over de ‘De Nederlandse Samenleving 2010’. Een greep uit het boek met betrekking tot de ouderen.

Langer leven, meer te besteden en minder roken
Informatie
Opinie

Het is maar dat u het weet! Heeft u in goede gezondheid de 65 jaar gehaald, dan heeft u gemiddeld genomen langer te leven indien u hoog opgeleid bent dan iemand die ‘slechts’ basisonderwijs heeft genoten. Mannen hebben in dit geval in theorie dan nog een levensverwachting van 19,5 jaar. Met alleen basisonderwijs is dat gemiddeld ruim vier jaar minder. Hoger
opgeleide vrouwen (hbo en universiteit) leven na hun 65ste zelfs nog gemiddeld 22,8 jaar. De
verschillen komen vooral door een andere manier van leven en werken.
Het bovenstaande blijkt uit een studie
van het CBS naar de welvaart en het
welzijn van de Nederlandse burgers.
Ook in tijden van economische teruggang blijken de meeste Nederlanders
tevreden over veel aspecten die de kwaliteit van leven bepalen. Daarbij gaat
het om hun woning, hun leefomgeving,
hun sociale contacten en de omstandigheden op het werk. Bij dit alles scoren
hoogopgeleiden aanzienlijk gunstiger
dan laagopgeleiden.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn doorsnee uitkomsten. Er zijn ook mensen die
het slecht naar hun zin hebben, slecht
leven, met iedereen overhoop liggen en
gezondheids- of psychische problemen
kennen.
Wonen
We richten ons in dit stuk voornamelijk op de doelgroep van De OudRotterdammer, De Oud-Utrechter en De

Oud-Hagenaar. Voor de hand ligt dat
ouderen ﬁnancieel het steeds beter krijgen dan vroeger. Tóch geven ze minder
uit dan jongeren. Huishoudens met een
hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder
besteedden in 2008 gemiddeld 24.800
euro. Ruim 30 procent hiervan ging
naar de woning. Ouderen geven vooral
minder geld uit aan verkeer en vervoer
en aan ontwikkeling en ontspanning.
Mensen in de stad zijn minder tevreden
over hun woning dan die op het platteland en in kleinere gemeenten leven.
Daarin is ook nog verschil tussen het
hebben van een eigen woning en een
huurwoning. Van de laatste groep is nog
altijd gemiddeld bijna 81 procent in het
algemeen (stad en platteland) tevreden
over hun woning. Hoe ouder, hoe meer
tevredenheid over de woning. Hetzelfde geldt voor de woonbuurt. Van de
75-plussers is zelfs 91 procent daarover
(zeer) tevreden.

Logisch is natuurlijk dat hoe ouder men
wordt, hoe sneller men de arbeidsmarkt
verlaat. Het hoogst is de uitstroom –
meestal door (vervroegde) pensionering
- onder de 55- tot 65-jarigen.
Gezondheid
Over de gezondheid van mensen zijn
heel veel statistische gegevens beschikbaar. We pikken de beruchte longkanker
eruit. De bruto sterfte aan longkanker
(bij alle leeftijdsgroepen) is bij mannen
tussen 1981 en 2008 gedaald van 100
naar 79 per 100.000 inwoners. Bij
vrouwen steeg die echter van 10 naar 43
per 100.000 inwoners.
Het verschil ligt in de ontwikkelingen
bij het roken. Het percentage rokers bij
mannen is van 90 procent eind jaren ’50
gedaald naar 30 procent in 2009. Bij
vrouwen was er eerst nog sprake van
een stijging van 30 procent eind jaren
’50 naar ruim 40 procent eind jaren ’60,

gevolgd door een geleidelijke daling
naar 26 procent in 2009.
Doordat longkanker zich pas tientallen
jaren na de blootstelling aan sigarettenrook ontwikkelt, worden de gevolgen
van de afname in het roken bij vrouwen
naar verwachting pas de komende jaren
geleidelijk zichtbaar in de incidentie- en
sterftecijfers, stelt de studie.
Politiek is thans zeer relevant dat de levensverwachting – ook boven de 65 jaar
– ﬂink toeneemt. Vandaar ook en vooral
uit kostenoverwegingen zijn er volop
maatregelen op komst om de AOW- en
pensioenleeftijd te verhogen.
Steeds meer partners trouwen niet meer,

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Sociale voorzieningen
Niet tweemaal premie
voor ziektekosten
In mei 2011 ga ik op 65-jarige leeftijd
met pensioen, na ruim 49 jaar bij
dezelfde werkgever te hebben gewerkt.
Mijn partner heeft al AOW. Daarvan
wordt 635 euro per jaar aan zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden.
Daarnaast is zij volledig verzekerd bij
de OHRA en betaalt daarvoor circa
1500 euro per jaar. Betaalt zij dan niet
tweemaal de basisverzekering?
Dat zijn twee verschillende zaken. De
ZVW is een inhouding naar rato van
het inkomen. Die van de OHRA is
de nominale (vaste en eigen) premie
die een ieder moet betalen plus - voor
zover men zelf dat wenst - een aanvullende verzekering.
IOAW of bijstand voor
gedeeltelijke WAO-er
Ik ben 55 jaar en ben in 1995 door een
ongeluk gehad in de WAO beland. In
2007 kreeg ik eindelijk mijn letselschade uitgekeerd van de werkgever. Door
de nieuwe wetten heb ik een herbeoordeling gekregen voor de WAO en ben
ik 25-35% afgekeurd. Voor de rest val
ik nu in de WW. Als ik na drie jaar voor
dat deel nog geen werk heb gevonden,

kom ik volgens de UWV in de bijstand.
Dat is volgend jaar. Moet ik dan eerst
mijn vermogen opmaken om voor
bijstand in aanmerking te komen? De
uitkering van de letselschade was voor
compensatie van inkomen.

Samenlevingskwesties

echtscheiding. De rest van de pensioenopbouwjaren zou voor mij zijn.
Hoewel het eerste huwelijk slechts drie
jaar heeft geduurd, en het tweede (dat
van mijn man en mij) nu al vijftig jaar,
gaat er dus een niet onaanzienlijk deel
van het pensioen naar de eerste echtgenote, doordat zij de ‘voorhuwelijkse’
opbouwjaren erft, terwijl van de vijftig
huwelijksjaren van mijn man en mij
er zestien buiten de pensioenopbouw
(want na zijn 65e) vallen.
Wat gebeurt er wanneer de eerste echtgenote op het moment van overlijden
van mijn man niet meer in leven is? Als
het bijzonder nabestaandenpensioen
niet door de eerste echtgenote wordt
opgeëist en haar adres blijft onbekend,
kan ik dan aanspraak op het gehele
pensioen doen gelden? Heeft het pensioenfonds in kwestie c.q. de verzekeraar
de plicht mij in bovenvermelde situaties op de hoogte te brengen?

Nabestaandenpensioen
delen met ex doet pijn
Als mijn man overlijdt, zal ik zijn
nabestaandenpensioen moeten delen
met zijn eerste echtgenote, van wie
hij gescheiden is. Haar aandeel zou
gebaseerd zijn op het aantal jaren dat
hun huwelijk heeft geduurd, plus de
‘voorhuwelijkse’ jaren, dus vanaf het
begin van de pensioenopbouw tot de

Pensioenverevening vindt altijd plaats
over de periode dat iemand gehuwd is
geweest of duurzaam heeft samengewoond! Als iemand voor de tweede
keer huwt of duurzaam gaat samenwonen, dan zullen wat betreft de pensioenverevening de partners evenredig
nabestaandenpensioen krijgen. Tegenwoordig worden overigens de rechten
op een nabestaandenpensioen omgezet

Een lastige vraag. U kunt die dan ook
beter (en eerlijk) aan de Sociale Dienst
in uw gemeente voorleggen. Wij kennen uw situatie niet precies en daarom
maken wij een voorbehoud. Want
volgens ons komt u niet in de WWB
(bijstand), maar in de IOAW (dat is
bijstand zonder vermogenstoets).
Als dat laatste het geval is, mag u uw
letselschade-uitkering gewoon houden.
Is het eerste het geval dan zal u daarop
eerst moeten interen tot het vrij te laten
vermogen is bereikt voor een alleenstaande van thans 5480 euro.

op een eigen recht op pensioen van de
ex-partner op 65 jaar. Als het pensioen
op 65 jaar is opgebouwd, dan gelden
uiteraard alleen de huwelijksjaren tot
die datum mee. Immers het nabestaandenpensioen is dan afgerond! Dus uw
conclusie dat uw huwelijksjaren mist,
is niet van toepassing. Mocht de eerste
echtgenote overlijden dan hangt het
van het pensioenreglement af of de
tweede (en bestaande) echtgenote het
volle pond aan nabestaandenpensioen
krijgt. Die vraag moet u stellen aan
het pensioenfonds van uw huidige
man. Vaak is dat het geval en bestaat
het nabestaandenpensioen uit een
percentage (veelal 70 procent) van het
ouderdomspensioen van uw man. Als
hij overlijdt, en zijn eerste vrouw leeft
nog, dan zal dat nabestaandenpensioen
tussen beiden verdeeld moeten worden
conform de voorwaarden voor pensioenverevening. Het adres van de ex is
altijd te achterhalen. Zelfs als dat niet
lukt, dan krijgt u die rechten niet. Ze
blijven namelijk staan totdat het adres
is gevonden. Het pensioenfonds houdt
u niet op de hoogte van de uitbetalingen aan de eerste ex van uw man.
Dat gaat u namelijk niks aan. Mocht
onverhoopt uw man overlijden, dan
kunt u wel vermoeden dat een deel van
het nabestaandenpensioen aan een ex
wordt uitgekeerd. Als u ernaar vraagt

maar gaan samenwonen. Opmerkelijk
is dat één op de zes ongehuwden die
zonder partner woont een latrelatie
heeft of daaraan de voorkeur zou geven.
Dat aandeel neemt toe met de leeftijd.
Onder de ongehuwde 50-62 jarigen
vindt ruim een kwart dat.
Tenslotte de immer aanwezige irritatie
van bewoners onderling over hondenpoep. Bijna een derde van de bevolking
geeft aan dat er (te?) vaak hondenpoep
op straat ligt.
Het gehele boek is terug te lezen op
www.cbs.nl of is te bestellen bij het CBS
voor €25,80.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
bij het pensioenfonds zal men dat in
die situatie ook erkennen, zonder overigens nadere gegevens te verstrekken.
Waardestijging huis
bij echtscheiding
In mijn echtscheidingsconvenant staat
letterlijk dat de man voor een zesde
deel eigenaar van de woning is onder
de verplichting om aan de vrouw uit te
keren een twaalfde deel van de waarde
per 1 januari 1995 welke waarde
partijen stellen op 110.000 gulden.
Aan de vrouw komt derhalve toe een
bedrag van 9166.66 gulden. Dit huis is
nu veel meer waard. Is mijn deel ook
meegegroeid?
In het convenant staat wat u moet
krijgen. Is dat bedrag inmiddels uitgekeerd, dan is de kwestie afgehandeld
en heeft u uiteraard geen recht meer
op toekomstige waardestijgingen. Is
het bedrag nog niet betaald, dan kunt u
kredietrente in rekening brengen. Dat
maakt het allemaal weer ingewikkelder en als uw ex-partner nog niet
tot uitbetaling wil overgaan, vergt dat
incassoprocedures. Cruciaal is dus of
u uw deel al uitbetaald hebt gekregen.
Als u nog steeds medeaandeelhouder
in het huis bent, dan wordt het een heel
andere zaak.
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Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

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

Leerbewerking

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

Restauratiewerk

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

48 uur service

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

Senioren verhuizingen

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

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel
Kleiweg 135
Dam 22
Openingstijden:
Rotterdam
Schiedam
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

Tel: 010-2188876

www.miedemaenzn.nl

Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

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

* ilips e

rste

Ph ndenbo
ta

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

• Bleken van tanden;

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

‘Het stond je
zo schattig’
De cultuurgeschiedenis van
het matrozenpakje
De boektitel ‘Het stond je zo schattig’ is
exact de vlag die de lading dekt. Want
matrozenpakjes waren jarenlang immers
erg in trek bij menige moeder. Zoontjes
móésten de mini-matrozenkledij soms
gedwongen dragen, ook als ze er een
hekel aan hadden. Andere knapen vonden het prachtig. Ignaz Matthey schreef
onder de schattige titel een cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje. Het
is een heel aardig boek geworden, met
tal van anekdotes en vooral plezierige
plaatjes.
Historicus Matthey heeft heel veel over
het matrozenpakje overhoop gehaald.
Waar kwam het vandaan, was het
geliefd, waaróm werd het gedragen en
wat vonden mensen ervan? Het is een
leuk boek geworden over een stukje
jongenskleding dat de meest geliefde
kindermode van alle tijden werd. Vooral
het bekende pakje met de enorme schouderkraag (ook wel de ‘braniekraag’
genoemd) - het dateert uit 1846 - deed
het goed. Honderdduizenden jongetjes
hebben het aan gehad, vooral in Nederland. In Duitsland was het pakje minder
populair.
Het matrozenpakje is min of meer voortgekomen uit de ofﬁciersuniformpjes die
prinsjes en andere knapen uit adellijke
families eigenlijk al in de achttiende
eeuw zijn gaan dragen. In ons land
kwam dit toen nog niet veel voor, maar
vanaf het midden van de negentiende
eeuw kwam de vaart erin. Blauwe
pakjes, witte pakjes, grote kragen, kleine
kragen. Petjes, mutsjes en wat niet al.
Ook prins Bernhard heeft er in zijn
jeugd in gelopen. Zijn kleinzoons en
achterkleinzoons hebben ze trouwens
niet of nooit aangetrokken. Op een
gegeven moment was het uit, voorbij en
gedáán met de matrozenkledij. Men ziet
ze niet meer. In het boek van Matthey
ontrolt zich het fascinerende verhaal van
het matrozenpakje: van het begin tot het
eind. Het boek is geweldig geïllustreerd;
de beelden geven kleur aan een stukje
kleding waarmee menige knaap groot is
geworden.
In het Maritiem Museum Rotterdam
loopt tot en met 13 maart volgend jaar
onder de naam ‘Fashion Ahoy’ – Maritieme look in de mode’ een tentoonstelling. Het matrozenpakje speelt er een
grote rol in.
Bram Oosterwijk

“Wereldwijd is belangstelling
voor onze visie”
Na achttien jaar heeft Hans Becker, in verband met zijn leeftijd,
zijn positie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting
Humanitas moeten verlaten. In die achttien jaar heeft hij heel wat
teweeg gebracht binnen zijn stichting, of beter, binnen het gehele
zorglandschap van Nederland. Maar hij is nog niet klaar. Wie Hans
kent, weet dat hij niet plaats neemt achter de geraniums of een
plekje zoekt in een van zijn vestigingen om op zijn lauweren te
rusten. Nee, Hans Becker gaat vanaf nu de wereld rond als ambassadeur van Humanitas om zijn visie op ouderenzorg wereldwijd te
verbreiden.
Zoals iedereen hem kent, nam Hans
Becker geen afscheid met stille trom.
Hij greep deze gelegenheid met beide
handen aan om weer eens een van
zijn befaamde feestjes te bouwen. Het
werd een spetterend afscheid, compleet
met prachtig vuurwerk, olifanten en
topartiesten.
Glimlachend kijkt hij erop terug, maar
die glimlach verdwijnt als de kosten
ter sprake komen. “Ik ben erg boos

- Ook Joke Bruijs kwam afscheid nemen -

geworden op de ongefundeerde kritiek
die hier en daar werd geuit”, reageert
hij geërgerd. “Alsof ik zorggeld over
de balk zou smijten ter meerdere eer en
glorie van mijzelf. Volkomen onjuist.
Dat feest heeft niet veel gekost. Al die
artiesten, Joke Bruijs, Lee Towers,
Waldin, Annie de Reuver, Jos Valstar,
Bert Nicodem en Carrie hebben gratis
opgetreden; Alphatron betaalde het
vuurwerk, de wijn werd geschonken
en de Vrienden van Humanitas hebben
bijgesprongen. Bovendien was het
geen feest voor mij, maar voor onze
bewoners en medewerkers. Dankzij al
die steun hebben we een fantastisch
feest voor vierduizend mensen kunnen
geven, dat hooguit een paar euro per
persoon gekost heeft. Dus mensen
moeten zich eerst eens goed laten
informeren, voordat ze kritiek spuien”,
kapittelt hij de criticasters.

voordat hij in het vliegtuig stapt naar
Suriname.
“In het buitenland is grote belangstelling voor onze aanpak. Ook in de Verenigde Staten, Zweden en noem maar
op is sprake van ‘dubbele vergrijzing’.
Ze kennen onze visie daar als het Dutch
model en daar willen we uiteraard ook
verder de boer mee op. Een van mijn
taken is dus dat Dutch model ook elders op de kaart te zetten en Nederland
te verkopen als zorgexpert, want wij
hebben van meer zaken verstand dan
alleen van water”, glimlacht Becker.

- Lee Towers (r) sprak enige waarderende woorden tot Hans Becker -

Alles om af te komen van die misèreeilanden die de klassieke bejaardenhuizen waren. Ja, dat vergde enige lef.
We hebben het heel zakelijk aangepakt,
als een gewone onderneming en zijn in
die jaren gegroeid van 12 naar 33 vestigingen, van 0 naar 16 restaurants en
van nul naar vijf musea, het personeelsbestand is verdriedubbeld en de omzet
enorm gegroeid”, somt hij trots op.
Navolging
Hans Becker moest aanvankelijk nogal
wat weerstand overwinnen. Zijn visie
werd niet overal met gejuich ontvan-

want we zijn nu eenmaal kuddedieren.
Dat proberen we hier te bieden. De
cliënt is vrij in zijn eigen woning, maar
kan daarbuiten deelnemen aan allerlei
clubjes en activiteiten. Daarmee geef je
ze een zinvol leven. Dat is leuker voor
henzelf, maar bijvoorbeeld ook voor
de familie die op bezoek komt. Het is
tenslotte gezelliger als je met moeder
over haar internetclubje kunt kletsen,
dan dat ze tegen je gaat zitten klagen
over haar pijntjes en ongemakken. Dat
besef dringt stilaan algemeen door en
onze visie krijgt steeds meer navolging.
Natuurlijk stemt mij dat tevreden,

Lef
Achttien jaar stond Hans Becker aan
het hoofd van de Stichting Humanitas
en in die jaren is er zeer veel veranderd.
Onder zijn leiding veranderde de visie
op zorg ingrijpend en tegelijkertijd
bestuurde hij de stichting als een vrije
ondernemer.
“Toen ik begon, lag het zwaartepunt in
de ouderenzorg vooral op het laatste,
de zorg. Het ging over ‘cure and care’;
helen en zorgen. Maar in mijn visie
kun je ouderdom niet helen en de
bijbehorende ouderdomsziektes kun je
alleen maar neutraliseren. Je moet je
dus concentreren op wonen en welzijn,
proberen het je cliënten zo naar de zin
te maken dat ze zich prettig voelen.
Wij hebben daar een instrumentarium
aan gehangen om dat te bereiken.
Er kwamen levensloopbestendige
woningen, we voerden de ‘ja-cultuur’
in, we bouwden seniorenrestaurants
en herinneringsmusea en we maakten
wandschilderingen en een beeldentuin.

- Bij zijn afscheid werd Hans Becker door een olifant gedragen -

gen. Maar stilaan is die weerstand
verdwenen, mede dankzij de resultaten
die bij Humanitas werden geboekt.
“En niet eens zozeer door die zakelijke
resultaten, nee, mijn collega’s zagen
ook dat onze cliënten zich er goed bij
voelden. Geluk draait om twee zaken;
het individu, maar ook de groep. We
willen baas zijn over ons eigen leven,
maar toch ook graag ergens bij horen,

maar met alle bezuinigingen voor de
deur zullen we de komende jaren een
maximaal beroep moeten doen op de
lef, het doorzettingsvermogen en de
creativiteit van de managers in onze
sector om de zorg voor onze ouderen
op een aanvaardbaar peil te houden”,
besluit Becker strijdvaardig.
Fred Wallast

Hoe verder
‘Stilzitten’ komt niet voor in het woordenboek van Hans Becker. Energiek als
altijd blikt hij vooruit op de komende
jaren, waarin hij als ambassadeur van
Humanitas de wereld zal rondtrekken.
“Ik heb een contract tot mijn 70ste met
Humanitas. In die tijd ga ik drie boeken
afmaken en als Humanitas-ambassadeur onze visie uitdragen. Verder ben
ik toegetreden tot de Speakerscorner
en zal dus her en der wat spreekbeurten
gaan houden”, vertelt hij, enkele uren

- Vierduizend mensen genoten met volle teugen van het afscheidsfeest -
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Komt u hier
binnenkort ook wonen?

Van ontwerp tot realisatie

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

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen

persoonlijke zorg en dienstverlening te
ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie
De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

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

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

Uitvaartverzorging

Welkom!

Met de grootste collectie elektrische
sfeerhaarden en kleine schouwen

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

domus magnus

U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

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

Alleen maar
liever samen?

Website

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

Voor singles van
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807

Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

de luxe van ouder worden

Per direct te huur:
2-kamerappartementen
Woonstad Rotterdam heeft aan de
Kelloggplaats in Ommoord diverse
compacte 55+-appartementen te huur.
Bent u 55+ en op zoek naar een
compacte woning:
• in een rustige, groene omgeving

Opticien

oor je
Zoek je v hardje
partner, inderen
ek
werkend studerende
of voor je inderen
kleink ickend
u
een verQ er kado?
d
n
o
z
ij
en b

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

• met een nieuwe keuken en badkamer
• gericht op comfortabel wonen
• met een huur van circa € 490,(incl. service- en stookkosten)
• waarop huurtoeslag van toepassing is
• waar u per direct in kunt trekken?

QuickSpa , Stieltjesstraat 78 3071 JX Rotterdam T: 010-841 58 56 www.quickspa.nl
TM

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

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
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

• met een mooi uitzicht en een ruim balkon

Koop dan de leuke kadobonnen
van QuickSpaTM en trakteer
op die manier de mensen
die veel voor je betekenen.
Geef eens iets anders met Kerst.
Geef een QuickSpaTM
ervaring kado!!

Kom dan eens kijken in onze modelwoning!

Kom naar het

Open Hmbeuri20s10

zaterdag 4 dece
.00 uur
van 13.00 - 15
350-950
Kelloggplaats

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

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd

Meer informatie:
010-440 8800
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Door de lens van Hartog Ben van Brussel vaart in
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (74)

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 door de samenstellers van het boek zijn geselecteerd voor
het derde en laatste deel van deze trilogie. Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De OudRotterdammer.

gedachten nog steeds op
schepen van rederij Spido
Als 15-jarige trad Ben van Brussel in dienst
van rederij Spido en voer tussen 1958 en
half 1961 als matroos/motordrijver op
onder meer de Spido 2, 3 en 4 en 10. Met
plezier denkt hij terug aan die tijd en in
gedachten vaart hij nog wel eens door de
havens van Rotterdam. Zijn herinneringen
zette hij op papier en stelde er een leuk
boekje van samen, dat aanvulling behoeft.
De in Spijkenisse langs de Oude Maas
wonende Van Brussel hoopt op herkenning
en vooral op contact met ex-collega’s of
anderen met soortgelijke herinneringen
als hij.
Van Brussel: “Op deze Spidoscheepjes voer ik in de
‘havendienst’ en maakte af en toe ook een (privé)
rondvaart voor maximaal zes personen. Voorts
brachten we post, waterklerken en douane (voor het
inklaren van zeeschepen) naar en van boord.

Jeugdmusici
Wie zijn deze vijf muzikale schatjes? Dat is de
hamvraag, die wellicht door de kids zelf of hun
ouders/grootouders beantwoord kan worden.
Wanneer de foto is gemaakt, is niet precies
bekend, maar dit moet in de jaren tachtig zijn
geweest. De plek is herkenbaar, want die was
bij de hoofdingang van concertgebouw De
Doelen. De vijf zijn leden van het Rotterdams
Jeugd Symfonie Orkest (RJSO) dat in februari
1972 werd opgericht op initiatief van de ‘Vereniging Jeugd en Muziek’ en de hulp van Huub
van Dael, destijds directeur van concertgebouw
De Doelen. De driehonderd aanmeldingen voor
het nieuwe orkest bevestigden de drang naar
klassiek geschoold musiceren onder de jeugd in
Rotterdam. Het orkest werd het jong symfo-

Lens van Hartog fotovraag
Zapata Nordic

De foto in DDLVH 73 van twee weken
geleden van het boorplatform Zapata Nordic
heeft flink wat herinneringen en pennen
losgemaakt, waarvoor dank. Alle reacties
worden bewaard voor een verhaal later. Frans
van Weel had als werknemer van een groot
Rotterdams scheepvaartkantoor te maken met
de bevoorrading van de Zapata Nordic en de
Zapata Explorer van een oliemaatschappij uit
Houston, Texas. Van Weel herinnert zich niet
dat het boorplatform als ‘museumstuk’ aan
de kop van het Noordereiland te bezichtigen
is geweest. Jan van Rijn wel en ook dat het
zusterplatform Chapparel in dezelfde periode
hoog in de poten in de Waalhaven stond. Er
was een prachtige doorkijk onder het platform
en tussen de poten door op het hoofdkantoor
van Van Ommeren aan de Westerkade. Van
Rijn legde het beeld vast en liet er een afdruk
van bijna drie vierkante meter van maken.
Deze heeft jarenlang in het directiekantoor
gehangen.

nisch gezicht van Rotterdam. Ongeveer 650
jonge musici van de laatste 35 jaar hebben het
RJSO gevormd tot wat het nu is. Voor sommige
deelnemers was het orkest de basis voor een
succesvolle muzikale carrière bij bijvoorbeeld
het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
De vraag van de samenstellers van ‘Henk
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’
is: wie heeft bijzondere herinneringen aan de
beginperiode van het RJSO en bovenal: wie
zijn de vijf kids op de foto. Reageren kan via
e-mail: reinw@telfort.nl. Het is mogelijk te
reserveren voor deel 2 van ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’.

Kapiteins van zeeschepen stelden het op prijs als
zij met dit soort scheepjes van en naar hun schip
gebracht werden, soms moest de ‘boy’ de kapitein
uit de kroeg of het zeemanshuis gaan halen. We
werkten (ik al als 15-jarige) volcontinu, meestal op
de Spido 3 en Spido 4. Gelukkig werd het na 02.00
uur meestal rustig zodat we dan een uiltje konden
knappen. De mobilofoon bleef echter nooit stil.”
En: “Ook werden de scheepjes ingezet om kleine
ploegen havenarbeiders van Thomson en Graan
Elevator Maatschappij naar zeeschepen te brengen
die op de boeien of palen lagen afgemeerd. Je kreeg
dan behoorlijk de smoor in, want de meeste mannen hadden broeken met een omslagpijp en daar
zat heel vaak ongedierte in als ze weer van boord
kwamen. De lieve beestjes hadden de gewoonte
om bij ons aan boord uit hun schuilplek te kruipen,
zodat je de salon grondig kon gaan schoonmaken.
Het smerigst waren de kakkerlakken en allerlei
kevertjes uit graan en/of ladingen huiden en niet te
vergeten kopra, de schillen van kokosnoten.
De planners probeerden zoveel mogelijk de Robbenplaat en de Vrijheidsplaat voor dit vervoer
in te zetten. Als dat niet lukte werd er een kleine

- Ben van Brussel ruim een halve eeuw later in zijn huiskamer met de twee boeken die hij schreef en waarvoor hij
een uitgever zoekt. Foto Rein Wolters -

rondvaartboot (Oostplaat, Westplaat of Zuidplaat)
ingezet. Een enkele keer is voor het vervoer van
grote groepen havenarbeiders rondvaartboot
Regentesseplaat gebruikt. De bemanning van dat
rondvaartschip was daar dan zeer ontstemd over en
hoopte dat de walkapitein niet kwam inspecteren of
alles netjes en schoon was.”
Knokken
Van Brussel vervolgt: “Een enkele keer lagen de
zeeschepen met twee en soms drie op stroom aan
de boeien/palen, vooral rond Kerstmis en/of de
jaarwisseling. Er was soms een knokpartij aan
boord. Vaak ging het dan om dronken zeelui en heel
soms om een dame van plezier die met een zeeman
mee naar zijn schip was gegaan. Gesmokkeld werd
er ook veel, vooral sigaretten en sterke drank, maar
ook Laplandse pantoffeltjes en spullen als kamelenbankjes bekleed met rood leer.
Koffie, melk en suiker kochten we nooit. Dat
vroegen we aan de hofmeester/kok van zeeschepen
varend onder Noorse, Duitse, Amerikaanse of Braziliaanse vlag. Engelse en Franse schepen behoorden niet tot de schoonste van de vloot. Soms zat er
wel eens iets in hun koffie dat er niet in hoorde en
dat ging dan zonder pardon over het hekwerk. Ook
kregen we soms restanten van onze collega’s uit de
rondvaart als die terug kwamen van een partyvaart
en dat was smullen. Lang niet alle koks bewaarden
eten voor ons, omdat, voordat ze van boord naar
huis gingen, hun kombuis spic en span moest zijn.
Ook de verschillende salons en andere ruimten
moesten schoon zijn zodat de volgende morgen direct uitgevaren kon worden. De walkapitein kwam
regelmatig aan boord en controleerde of alles tot in
de puntjes geregeld was.”
Het schrijven is 67-jarige Ben van Brussel in het
bloed gaan zitten. Ter gelegenheid van de geboorte
van zijn eerste kleinkind schreef hij het erg leuke
kinderboek ‘Tucky, het kleine sleepbootje’, een
eigentijds verhaal over vader en moeder sleepboot
en hun kindsleepbootje Tucky in de Rotterdamse
haven.

- Ben van Brussel in zijn jonge jaren op de Westplaat,
een van de Spidoschepen waarop hij gevaren heeft.
Foto B.J. van Brussel -

Ben van Brussel is bereikbaar via brusselbjrdam@
hetnet.nlof 0643-404252.
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Kerst-arrangementen

Zorgeloos genieten in
Zuid-Limburg
tijdens de Kerstdagen
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
07
door90tex bellen
naar: 045
Eeserhof
131 25-01-2010
10:35 763
Pagina
1 00

Uw Kerst bij
Hotel Asteria
wordt onvergetelijk!

Hotel Eeserhof
Hotel Eeserhof half pension
arrangementen
2 overnachtingen inclusief ontbijt en
2x een 3-gangen diner:
225,- p.p.

4-daags
arrangement:
50

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

5-daags
arrangement:
50

€309, p.p.
aan k: 23/ 24 dec.
vert rek: 27/28 dec.

Maasheseweg 80a Venray • Tel. 0478-511466

www.asteria.nl

Hotel de Kroon Epen *** Z-Limburg
Bourgondisch genieten in dit gezellige familiehotel.
Prima keuken, gezellige bar met biljart!
Uniek wandel- en fietsgebied, staat garant voor
Bourgondisch genieten met de ‘zachte G’ van gastvrijheid

Kerstmarkt Special - € 99,- p.p.
Welkoms koffie met Limburgse vlaai !
2x overnachting
2x Service ontbijt
1x 4 gangen surprise menu
Weekendtoeslag € 5,- p.p.p.d,
per dag verlenging incl. ontbijt € 37.50 p.p.p.d.

Kerst 2010

Arrangementen 2010

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

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.

Kerst 2010
Winter- & kerstevenementen in de
sfeervolle Hanzesteden
langs de IJssel

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

Midweekspecial (4dagen):
bovenstaand arr. van Zo – Do of Ma – Vr € 150,- p.p.

Op een unieke locatie Kerst vieren? Op 100 meter van het strand in Egmond
aan Zee ligt Hotel Zuiderduin. In dit hotel kunt u op 1e Kerstdag genieten van
overheerlijke koude en warme buffetten. Tijdens de feestavond zijn alle drankjes
(Hollands plateau) inclusief. Tevens is er voldoende gelegenheid om te dansen op
de muzikale klanken van onze huisband Adagio. De volgende ochtend staat er
een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar en kunt u uitwaaien in de fraaie
omgeving van Egmond, met strand, duinen en bossen.

00
€ 14p.p.5,

Inclusief een overnachting in een
2-persoonskamer, ontbijtbuffet en
vrij gebruik van zwembad, sauna en fitness.

Reserveer via tel. 072-750 2000
info@zuiderduin.nl www.zuiderduin.nl

Hotel Zuiderduin Zeeweg 52 1931 VL Egmond aan Zee
Egmond aan Zee

Een gezellige vaartocht naar
KAARSJESAVOND in GOUDA
dinsdag 14 dec
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.

32,50

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

Tevens kerst en oud & nieuw arrangementen
Hotel de Kroon Epen ***
Wilhelminastraat 8, 6285 AV Epen
Tel. 043-4552120
www.hoteldekroonepen.nl
info@hoteldekroonepen.nl

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

Reserveringen: Rederij Fortuna bv 0181-626126
www.partyschepen.org
Bel ook voor ons vaarprogramma 2011
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Mijn vader wist het...
Vóórdat er pc’s waren ging je te rade bij je vader, die altijd alles wist. Zij hadden dezelfde opleiding gehad
met dezelfde leerstof, dus daar kon je toen uit putten. Toen de eerste pc’s kwamen, hielden vele vaders de
boot af in de trant van: ‘PC wat mot ik ermee?’ Maar toen de digitale evolutie doorzette, ging menig vader overstag en kocht
zo’n ‘ding’. Er was geen ontkomen aan.
Gevolg is wel dat veel van die vaders
nu hun zoon moeten raadplagen bij
PC-probleempjes. Geen schande, want
wie kon dat nu allemaal bijbenen?
Het tempo was razend. Mijn vader
had alleen boeken en presteerde het
om scheepdieselmonteur te worden.
Beretrots ben ik op mijn vader, die op
zijn ﬁets elke dag naar de fabriek reed.
Een rood-wit bordje achterop met de
letters SH maakte iedereen erop attent
dat de berijder doof was. En dat was
hij, stokdoof. Misschien is hij door
die handicap wel zo goed in zijn vak
geworden. We woonden in de oorlog in
de Agniesestraat 128 en op een zondag
mocht ik mee naar de fabriek aan de
Voorhaven in de afgebrande molen
de Distilleerketel. Warmtekracht was
een scheepsonderhoudsbedrijf. Van de
Duitse bezetter (werden ook wel anders
genoemd) had mijn vader onthefﬁng
op zak, want iedereen moest toen zijn
ﬁets inleveren. Pa was waarschijnlijk
belangrijk, anders kreeg je dat niet.

- Vijlen en nog eens vijlen bij meester
Van Eynsbergen -

Concentratie
Achterop de bagagedrager, beentjes in
de ﬁetstassen, anders kwamen ze tussen
de spaken, ging het naar Delfshaven.
Bij het Zakkendragershuisje hoorde
je dan al het geluid van een draaiende
scheepsmotor die op de wal stond.
Wat een gigant. Tweeman hoog, acht
cilinders en een gigantisch vliegwiel.
Gestut met grote balken. Mijn vader
controleerde wat meters, smeerde hier
en daar wat vet, maar legde vooral
overal zijn hand op. Hij keek dan naar
boven, alsof daar het antwoord lag. Het
was pure concentratie. STOP zei hij
plots en in een mum was het doodstil.
Hij had iets gevoeld dat niet in de haak
was. Inderdaad redde hij daarmee het
leven van die motor, die anders total
loss was gedraaid. Wat was ik trots op
hem. Dat was míjn pa. “Hoe ﬂikt die
vent dat toch?”, heb ik meerde malen
gehoord bij die fabriek. Ook en vooral
van zijn collega’s die nooit tevergeefs
bij hem aanklopten. Rinus Baljé was er
voor iedereen. Altijd.
Liplezen
Het heropstarten van zo’n scheepsdiesel maakte grote indruk; vooral als hij
het kritieke toerental bereikte; dan was
je bang dat hij in het water kukelde.
Daarna liep hij als een naaimachientje,
wel een grote en lawaaierige, dat wel.

- Mijn vader -

Eens meerde er een schip met haperende motor. Pa stond op de wal met een
directielid.”‘Ik zal een monteur sturen”,
zei die laatste, toen hij het probleem
vernam. “Als het maar die dove is”, zei
die kapitein. Mijn pa kon liplezen( wat
kon hij eigenlijk niet?) en zei: “Oké ik
kom wel..” Die kapitein verslikte zich
in zijn excuses en mijn pa wist niet
of hij zich beledigd moest voelen of
vereerd. Het laatste won, denk ik. Die
boot heeft trouwens nog lang gevaren
na pa’s ingreep.
Smeden en vijlen
Dan komt de tijd dat je zelf iets moet
gaan doen en ik ging ook de metaal in.
De ambachtsschool op de Beukelsdijk
zou mij tot vakman kneden. Dat was
andere koek dan dat lagere schoolgedoe op de Bilderdijkschool aan de Insulindestraat waar juffrouw N.Verhaar en

de meesters M.J.Dijkhuis en T.Vlaming
de leerkrachten waren.
Meester van Eynsbergen (op de foto
in stofjas) was mijn bankwerkleraar.
En maar vijlen. Meester Van Dijk
gaf les in smeden en ik kreeg veel
op mijn kop als ik voor de zoveelste
keer mijn werkstuk te lang in het vuur
liet liggen. Die vonken vond ik wel
mooi. Meester Van Dijk niet. Straf en
opnieuw werkstuk maken. Harde man,
maar ik kan nu nóg smeden. Meester
Vermeulen stond altijd op één been,
als een ooievaar, in de deuropening.
Raad zijn bijnaam maar. Zijn pijp, die
hij nooit aan Maarten gaf, zette de boel
blauw. Door het hele gebouw rook je
zijn stinktabak of was het hooi?
De Lach
Meesters Lips en Hessing gaven
algebra en meetkunde. Hessing conﬁsceerde eens mijn meegesmokkelde tijdschrift ‘De Lach’, toen heel frivool. Zo
dacht meester Hessing dus ook. Blad
nooit meer gezien. Tekenleraar Zwerus
was een mikpunt voor plagerijen
doordat hij te zacht was. Toen hij stierf,
durfden de andere leraren te zeggen dat
wij hem doodgepest hadden. Alsof het
niet erg genoeg was. Leerlingen van
NU zouden anders reageren, maar wij
durfden dat niet. Toen niet. Dan was er
meester Klooker, leraar metaaldraaien.

- Meester Van dijk in het smederijlokaal -

Die man had de pik op mij. Nooit was
er iets goed. Toevallig kende hij mijn
vader en op een dag zei hij tegen mij:
“Voor je vader heb ik respect, maar
voor jou niet.” Dat was meteen het
laatste dat ik van hem hoorde. Ik ben
direct van die school af gegaan. Zo
praat je niet tegen een Baljé, toch?
Red Dice
Ik weet nog dat ik in een noodwinkel
vlak voor het Statentunneltje een pakje
sigaretten kocht, Red Dice. In de tunnel ging de vlam erin en je was ziek
als je op school kwam, maar het was
zo stoer. “Ik moet even weg, meester”,
en je moest weer kotsen, maar je bleef
zeggen: “Lekker sigaretje.”
In de Tamboerstraat heb ik met glans
mijn diploma gehaald, in de Marine
was ik machinist op een mijnenveger
en daarna heb ik het beroep nooit
meer uitgeoefend. Zonde van de tijd?
Welnee, ik ben nu een handige Doe
Het Zelver. Uiteindelijk heb ik dat aan
mijn vader te danken, uit de tijd zonder
digitale hulp. Dat is toch om beretrots
op te zijn?
M.A.J.Baljé (Hans)
Belgique
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-- Er op uit! Kalender -Deel uw kerstwens met de Spido!

Messiah van G.F. Händel in de Doelen

8 December

11 en 12 December

De COV Sursum Corda heeft een jarenlange traditie in de uitvoering van de Messiah van G.F. Händel . Op 8
december wordt dit majestueuze werk opnieuw ten gehore gebracht in Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. De
aanvang van het concert is 19.30 uur. Solisten: Carolyn O’Brien – sopraan, Dave ten Kate – altus, Jan van Elsacker
– tenor, Frans Fiselier – bas. Orgel – Erik Koevoets en clavecimbel – Aart Bergwerff. Met Johan Sonnveld als
dirigent belooft het een schitterend concert te worden, waarbij de essentie van de tekst leidend is voor de muzikale
uitvoering. Prijzen € 29,50, € 27,50 en € 25,00.
Toegangskaarten via Alice Otte 078-6734396, de website www.cov-sursumcorda.nl en via de kassa van de Doelen
010-2171717.

COV Sursum Corda, MESSIAH, G.F.Händel

De Kerstman verzamelt samen met Spido kerstwensen!

Ontrafelde oorlogsraadsels

9 December

OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam organiseert donderdag 9 december om 19.30 uur de lezing: Ontrafelde
oorlogsraadsels.
Dag in, dag uit ontrafelen ze raadsels uit de Tweede Wereldoorlog. Medewerkers van de Bergings- en Identiﬁcatie
Dienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) proberen gesneuvelde soldaten een gezicht te geven. Sgt1 Els
Schiltmans gaat tijdens de lezing in op de ontstaansgeschiedenis, taken en werkwijze, Tweede Wereldoorlog- vermissingsproblematiek, identiﬁcatieonderzoeken- en technieken anno 2010. Graag reserveren op 010-484 89 31. De
lezing kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam organiseert donderdag 9 december om 19.30 uur de lezing:
Ontrafelde oorlogsraadsels.
Reserveren op 010-484 89 31.

Koninkrijkstaak
Gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem bergen, identiﬁceren en weer herbegraven. Dat is de hoofdtaak van de Bergings- en Identiﬁcatie Dienst van de Koninklijke Landmacht. Dit is een
koninkrijkstaak: verdragen van Geneve bepalen dat de heersers over een slagveld zich ontfermen over de doden,
ongeacht hun nationaliteit.

De Doelen 8 december 19.30 uur
Kaarten à €29,50, €27,50, €25 via kassa de Doelen 010-2171717

Spido heeft de Kerstman gevraagd op 11 en 12 december naar het stadspromotiecentrum ‘Rotterdam Info’ te komen (naast metrostation Beurs). U kunt hier tussen 12.00 en 16.00 uur uw
persoonlijke kerstwens opschrijven en inleveren bij de Kerstman.

8 December
13 December

Wintermarkt

Woensdag 8 december hebben we in ontmoetingscentrum Prinsenhof een wintermarkt
met diverse kramen. De markt is van 10.00 tot 15.30 uur.
Adres: Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Bramantestraat 30, Rotterdam

workshop mindfullness

Aafje organiseert een workshop mindfullness in Ridderkerk. Leer aanwezig te zijn in het hier en
nu en doe voor € 30,- (€ 35,- voor niet-pashouders) mee aan deze workshop. Meer informatie en
aanmelden via de Aafje zorglijn 0900 8664 (€ 0,10 p.m.).

18 December

Ontrafelde oorlogsraadsels.

Kerstconcert Edwin Monteyn & Band

Een sfeervol concert vol bekende kerstklassiekers. Speciale gasten: Glenda Peters, Kevin Brouwer
& Dave van der Wal.
Theater Zuidplein, aanv. 20:00u. Kaarten via www.monteyn.nl of 010-2030203.

12 December
19 December

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 € 5,00.
010-4503076 of voor aanvang aan de deur.

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

21 December

Geschiedenis
Voorlopers van de BIDKL, maar ook geallieerde bergingsdiensten, begonnen in 1945 met de berging van duizenden oorlogsslachtoffers. Het land lag bezaaid met graven en lijken. De Nederlandse bodem verbergt nog altijd naar
schatting 4500 militairen en 700 burgers uit de Tweede Wereldoorlog. De BIDKL buigt zich jaarlijks over zo´n
veertig zaken rond, grotendeels militaire, slachtoffers uit de Tweede wereldoorlog.

Kerstconcert Credo Singers

Een riviercruise tijdens de kerstdagen is een onvergetelijke ervaring.
m.m.v. Westlands Mannenkoor, Margaret Roest, Han-Louis Meijer, Aarnoud de Groen, Arpeggiotrio, Dieks Visser, Yolanda davids en Han Kapaan.

Zuid

Meezing gala van Staal
Op zondag 19 december spetterende live artiesten in een ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam,
Zaal Staal.

Met zondag 19 december:

RotteRdam-Zuid familiealbum
1902-1978

Historisch Museum Rotterdam presenteert
een fotografische ontdekkingstocht door familiealbums
en 8mm-films over het leven op Rotterdam-Zuid

gemaal op Zuid - pRetoRialaan 141

w o e n s d a g t / m z at e r d a g va n 1 1 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r

27 novembeR 2010 t/m 5 febRuaRi 2011
w w w. g e m a a l o p z u i d . n l - w w w. h i s t o r i s c h m u s e u m ro t t e rd a m . n l

Geef daarom
aan de Nationale
Oogcollecte.

29 N
OVEM
BER
4 DECT/M
EMBE
R

Helpt u mee!? Geef aan onze collectant.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer 37.83.43.386 t.n.v. de
Nationale Oogcollecte te Doorn. Of via
onze site www.oogcollecte.nl

De Nationale Oogcollecte
is een initiatief van Het
Oogfonds en Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt

www.oogcollecte.nl

*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

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!

Kerstconcert Edwin Monteyn & Band
in het Theater Zuidplein

Na de succesvolle theatershows ‘Take a red seat’ en ‘Just Before Christmas’ is zanger Edwin Monteyn op
zaterdagavond 18 december a.s. terug in Theater Zuidplein Rotterdam met een gloednieuwe show: ‘The
Magic of Christmas’.In deze nieuwe show brengt Edwin samen met een selectie van topmuzikanten een
gevarieerd kerstrepertoire met nummers zoals ‘Driving Home For Christmas’, ‘Let It Snow’ en ‘Have
Yourself A Merry Little Christmas’. De sfeervolle kerst klassiekers worden afgewisseld met popmuziek en
jazz standards. Een uniek concert met een intieme huiskamersfeer waarin u wordt uitgenodigd om samen
met familie en vrienden de bekendste kerstsongs mee te zingen. De muzikale begeleiding is in handen
van het kwartet onder leiding van
Peter Bauwens die onder andere
werkte met René Froger, Xander
de Buisonjé en CB Milton. De
Kerstshow in Theater Zuidplein
te Rotterdam vindt plaats op
zaterdagavond 18 december 2010.
Kaarten á € 20.00 en € 17.50 zijn
via het online bestelformulier op de
website www.monteyn.nl / www.
theaterzuidplein.nl of telefonisch
bij het theater te bestellen 010 20
30 203.

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

van binnenuit

Omdat de ogen van Simon
niet te vervangen zijn.

Voor het tweede opeenvolgende jaar roept de Kerstman mensen van over de hele wereld op om hun
kerstwens te delen met Spido. Heeft u een bijzondere wens voor een speciale vriend, vriendin, familielid
of voor uzelf? De Kerstman neemt uw kerstwens graag persoonlijk in ontvangst op zaterdag 11 of zondag
12 december in het stadspromotiecentrum ‘Rotterdam Info’ (naast metrostation Beurs). Hier ontvangt u
tegen inlevering van uw persoonlijke kerstwens een presentje van de Kerstman. De meest unieke, mooiste
en liefste kerstwensen worden door Spido beloond met leuke prijzen! De Spido kerstwens zal een jaarlijks
terugkerende traditie worden. Kijk voor meer informatie op www.spido.nl

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

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

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

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
Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

‘De-krijg-met-kortingtrek-in-de-winter-Pas.’
Stil voordelig je trek bij de leukste restaurants
Beleef de magie van het kerstcircus

50%
€ 28,-

€ 10,€ 27,95

Kom in kerstsfeer op de markten van Keulen

€ 17,50

Een snack voor hongerige vogeltjes

gratis

Geniet van het grootste Zwanenmeer
Ga lekker ijsberen in de MidwinterZOO

€ 49,-

€ 29,50
€ 18,50

€ 7,

50
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Vrienden Voordeelpagina
BESTELCOUPON DVD

Rotterdam

AANBIEDING

BON

Verrassend Rotterdam

Spijkertjes
zoeken

E E N V E R S C H E U R D E S TA D 19 4 0 - 19 4 5

Als op 14 mei 1940 Rotterdam zwaar wordt gebombardeerd raakt een groot gedeelte van de havenstad
verwoest. Er vallen 800 doden en maar liefst 80.000 daklozen te betreuren. De Nederlandse opperbevelhebber
generaal Winkelman capituleert om nog meer leed te voorkomen.
Deze uitzonderlijke documentaire laat u het Rotterdam van voor, tijdens en van na de bombardementen zien.
Dit DVD document brengt u uniek beeldmateriaal afkomstig uit vele privé archieven, Duits propaganda film
materiaal en uit de archieven van Beeld en Geluid over o.a. de mobilisatie, de Duitse inval in Nederland, de
gevolgen van het Engelse bombardement op Rotterdam, de hulpacties, de bevrijding en nog veel meer.
Een van de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis voor het eerst op DVD!

Naam:

Bankrek.nr.

Voorletters:

Aantal:

Adres:

Lid van ‘Vrienden oud-Rotterdammer’

Postcode:

Totaal bedrag:

Woonplaats:

Handtekeningen:

Stuks
Ja e 9,99

Nee € 12,99

€

Hierbij machtig ik TDM om bovenstaand totaalbedrag eenmalig
van mijn rekening te incasseren. Na ontvangst van de betaling
wordt de bestelling naar bovenstaand adres verzonden.
Stuur deze ingevulde coupon in een gesloten envelop naar:
De Oud Rotterdammer, postbus 113 2110 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

TDM10205 | Kranten bestelcoupon Rotterdam v 2.indd 1

22-11-10 17:06

Televisieserie ‘Zuid-Hollands Welvaren’ nu op DVD!
Zuid-Holland is zowel in heden als verleden onlosmakelijk
verbonden met haar vaarwegnetwerk. In zes afleveringen maakt
u kennis met dit historische vaarwegnetwerk, gebruikers van
toen en nu, kunstwerken als bruggen, sluizen en veerverbindingen, historische schepen én het water als
verdedigingswerk. Samen vormen zij Zuid-Hollands welvaren.
Geproduceerd door Op Koers! / Worx Media i.s.m de provincie
Zuid-Holland.
Alle 6 afleveringen op 1 DVD in harde hoes – winkelprijs € 19.95

Bestelbon DVD Zuid-Hollands Welvaren / Varen als toen
Lezers van de Oud Rotterdammer - €17,50

Naam

Leden van de Oud Rotterdammer - €15,00

Adresgegevens

Combinatie aanbieding, DVD Zuid-Hollands
Welvaren en Varen als Toen - €30,00

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 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:

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.
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’.

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

Telefoonnummer
Aantal stuks:
Handtekening

KORTINGSBON

Lijnvaart
in herinnering
verankerd
Het boek ‘Lijnvaart in herinnering verankerd’ is in onderstaande boekhandels
te koop voor € 39,95. Lezers van De
Oud-Rotterdammer ontvangen met deze
bon € 2,50 korting. Ben u Vriend van De
Oud-Rotterdammer dan krijgt u zelfs €
4,45 korting op vertoon van uw Vriendenpas of vermelding van uw Vriendenpasnummer op deze
kortingsbon.

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.

Te koop in de volgende boekhandels:
Bij de vestigingen van Boekhandel Edel aan de Middenbaan 19, 2991 CS Barendrecht, van
Beuningenhaven 35, 2993 EH Barendrecht, Molendijk 4 - 6, 3262 AK Oud-Beijerland,
Veilingpassage 16, 3262 SX Oud-Beijerland, Breestoep 6, 3201 EH Spijkenisse, Winterakker 18 - 20, 3206 TG Spijkenisse, Voorstraat 21, 3281 AT Numansdorp, Struytse Hoeck 42
-43, 3224 HB Hellevoetsluis, Winkelcentrum Walburg, Dollard 28, 3332 EF Zwijndrecht. En
verder bij: 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.

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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Het Quartetto Enzo Gallo
Ja of nee in Ruteck’s? door Roland Vonk

Het lijkt zo’n eenvoudige vraag. Heeft het Italiaanse Quartetto Enzo Gallo nou wel of niet opgetreden in lunchroom-restaurant Ruteck’s aan de Lijnbaan? Dat de heren in de periode 1956-1963 geregeld te bewonderen
waren in bar-dancing Tabaris achter de Westblaak en in restaurant Belmont, in het Holbeinhuis aan de Coolsingel, dat is wel duidelijk. Maar Ruteck’s? Op deze suggestie, eerder gedaan op deze pagina, heb ik heel wat
reacties gekregen, met mooie uitwijdingen. Hierbij een eerste greep.
Wil Könemann-Bons (72), uit
Schiedam, ging vanaf 1957 vaak
naar het Quartetto Enzo Gallo in het
Holbeinhuis. “Dan ging ik met een
paar vriendinnen. Bakvissen zou je
ons toen noemen, met petticoats aan.
Zoals Chantal Janzen nu in die musical draagt. We gingen op zaterdag
en zondag heel vroeg, dan konden
we nog vooraan zitten. Naar Ruteck’s
gingen we ook veel. Er was een
duidelijk verschil tussen Ruteck’s en
Belmont. Belmont was veel duurder
en chiquer. De Beursfoyer ook. En
Atlanta helemaal. Ruteck’s was te

betalen voor de gewone werkman. En
daar was het óók vreselijk gezellig.”
Heeft ze het Quartetto Enzo Gallo
ooit in Ruteck’s gezien? “Nee, nooit.
En als ze daar hadden gespeeld, had
ik het zeker geweten.”
Peter Metaal
Mevrouw Finkelnberg uit Rotterdam heeft van 1955 tot 1967 bij
Ruteck’s gewerkt als serveerster. Per
brief reageert ze op het verhaal over
Enzo Gallo. Speelde Enzo ook bij
Ruteck’s? “Ik kan je vraag met néé

- Lekker op het terras bij Ruteck’s op de Lijnbaan -

beantwoorden. Deze vraag wordt
nogal eens aan mij gesteld. Er zijn
mensen die ervan overtuigd zijn, die
het zeker weten, maar het is niet zo.
Het Italiaanse orkest dat bij Ruteck’s
optrad was Renzo Callo, met een
zangeres, een kleine, pittige, al wat
oudere dame, beslist geen tiener. Als
je zelf achttien à negentien jaar telt,
zie je dat wel. Je vergelijkt het met de
leeftijd van je moeder.”
Met een zekere weemoed denkt
mevrouw Finkelnberg terug aan al die
artiesten en orkesten die in Ruteck’s
speelden. John Kristel, Johnny Holshuysen (de latere John Woodhouse),
De Windmolens, en Gerard Sträter
met de Travellers, met zang van
Peter Metaal (artiestennaam: Pedro
Metalino). “Die man zong toch zo
mooi. Hij bracht nummers als Only
you, The great pretender en Twilight
time. Als hij zong, kon je een speld
horen vallen.”
Amusement als destijds in Ruteck’s
zie je tegenwoordig nauwelijks meer.
“Jammer. Ruteck’s was een zaak waar
je ook met je gezin welkom was. ’s
Zaterdags stonden er rijen voor de

- Op de trap in het Holbeinhuis voor Enzo Gallo -

deuren. Een afgestampte zaak. ’s Zondagsmiddags was het echt familiedag.
Ouders met kinderen. Het zat dan
keivol.”
Levende muziek was er elke dag.
Ruteck’s contracteerde orkesten voor
een maand en die speelden dan elke
dag van 15-18 uur en van 20-24 uur,
behalve vrijdag. “Op vrijdag was er
een vervang-trio met zangeres. Dat
wisselde ook per maand.” En daar zat
nog wel eens een verrassing tussen.
Mevrouw Finkelnberg: “We hadden
weer eens zo’n trio en daar stond
een zangeres bij met een nogal eigen
manier van optreden, met een mandoline. We vroegen ons af: wat moet
dat worden? Inmiddels weten we het,
want het was Imca Marina.”
Detti Casoli
Mooi verhaal, maar het Italiaanse
Quartet van Renzo Callo in plaats
van Enzo Gallo? Dat klinkt toch wel
heel sterk als hetzelfde. En die al wat
oudere, kleine, pittige zangeres die

daarbij zong, was dat misschien de
Italiaans-Nederlandse Detti Casoli,
die ook eens voor de tv heeft opgetreden met Enzo Gallo? Detti maar eens
gebeld, thuis in Wassenaar. En? “Nee,
die keer voor de tv was de enige keer
dat ik bij Enzo heb gezongen.” En
bij ‘klein’ en ‘pittig’ kunnen we misschien wel aan Detti denken, maar: ‘al
wat ouder’? “Ja, nu ben ik een oudere
dame, maar toen was ik jong.”
Kortom: wat zijn
we opgeschoten?
Dankzij Elly de Raad (75) uit Rotterdam, die me laatst belde, komen we
misschien zelfs nog wel verder van
huis. Want zij meent in het Holbeinhuis ook de Italiaanse grootheden
Marino Marini en Renato Carosone
te hebben gezien. Kan iemand dat
bevestigen? Lijkt me een mooi klusje
voor de lezers van De Oud-Rotterdammer.
Roland Vonk

Cor was een lieve jongen
Het verhaal van Cor van der Beek heeft nogal wat mensen geraakt. De jongen
van Zuid die als drummer van Shocking Blue grote successen vierde, de halve
wereld over reisde, maar uiteindelijk, veel te jong, werd geveld door Koning
Alcohol. In de vorige editie van De Oud-Rotterdammer ging het - mede - over
‘Corretje’, en zijn dagen bij de Rotterdamse beatband Group 65.
Elly Verspoor uit Rotterdam laat per
mail weten dat ze in haar jonge jaren
nog een tijd verkering heeft gehad
met Cor. “Hij was een lieve jongen.
De andere jongens van Group 65
vond ik ook allemaal even aardig. Ik
ging vaak kijken en luisteren als ze
oefenden in de kelder van café Trianon
op de Groene Hilledijk. Het was een
heel leuke tijd. Natuurlijk heb ik Cor
gevolgd in zijn tijd bij Shocking Blue.
Ik was er trots op zijn vriendinnetje
te zijn geweest. Maar hij is inderdaad
niet slim bezig geweest wat de drank
en drugs betreft. Helaas.”
The Stones
Inmiddels weet ik ook wie die ’Buddy’
is op de foto van The Stones in de
vorige krant. Group 65 noemde zich
aanvankelijk – heel bescheiden - The
Stones, naar die Britse groep waarvan
ze dachten dat het een eendagsvlieg
zou zijn. Buddy is bassist Robert van
Bremen. Hij meldde zich per email.
Waar kwam die bijnaam vandaan? “Ik
was een fan van Buddy Holly.”

De bassist die naast Cor van der Beek
staat op de foto in De Oud-Rotterdammer van 2 november heeft ook
gereageerd. John Stevens. Hij woont in
Hoofddorp en was zeer verrast zichzelf
in deze krant tegen te komen. Vrienden
uit Rotterdam wezen hem erop. John
heeft na een jarenlange stop de gitaar
weer ter hand genomen, en dankzij
deze krant is het contact met Fred
Sleutelaar, mede-bandlid van weleer,
hersteld.
Bert van der Wiel
Al weer even geleden ging het op deze
pagina over Bert van der Wiel (19452009), de te vroeg overleden zanger
van het vocale kwartet Champagne,
wel eens omschreven als het Rotterdamse antwoord op Abba. Champagne
bestond van 1976-1982 en had drie
hitjes: Rock ‘n’ Roll star, Oh Me, Oh
My, Goodbye en Valentino.
Bert trad min of meer in de voetsporen van zijn vader, Gijs, die deel had
uitgemaakt van het Rotterdamse
mondharmonica-trio The Snapshots.

Mijn woorden hierover in De OudRotterdammer deden Nico van Sluis
in Schiedam de telefoon grijpen. Nico
weet nog goed dat hij Champagne voor
het eerst op tv zag. Hij kon zijn ogen
bijna niet geloven. “Krijg nou wat, dat
is Bertus!”
Zo’n twee jaar lang waren ‘Bertus’ en
hij intensief met elkaar opgetrokken,
halverwege de jaren zestig, toen ze
allebei werkten op de drukkerij van
de HAV Bank in Schiedam. In die tijd
hadden veel grotere bedrijven nog
een eigen huisdrukkerij. Nico: “Wij
zaten in dat gebouw van Dudok aan
het begin van de Lange Nieuwstraat.
Na mijn diensttijd ben ik daar gaan
werken, en toen ik er een half jaar zat,
kreeg ik een nieuwe collega: Bertus.
Een vrolijke, optimistische jongen.
We konden het meteen goed vinden
met elkaar. Zijn moeder woonde in de
Belgischestraat in Oud-Mathenesse
en bij haar aten we elke dag samen
ons brood op. Zijn ouders waren
gescheiden. Met zijn vader, die na de
scheiding naar Arnhem was verhuisd,

- Cor van der Beek en Elly Verspoor, begin jaren zestig -

had Bert geen of slecht contact.”
Nico van Sluis had een zwak voor
clowns, bij Bert draaide alles om
muziek. Nico: “Zoals ik over clowns
praatte, sprak Bertus over muziek.
Het was alles voor hem. Al in de tijd
van de HAV Bank is hij een band
begonnen, de band Tiepies. Ze deden
covers, maar ook eigen nummers. En
veel soul. Ik kan me herinneren dat ze
in 1967 in De Doelen in het voorprogramma stonden van The Small
Faces. Ben ik meegeweest. Dat was
geweldig. “

Tiepies heeft ook opgetreden in de
recreatiezaal van de HAV Bank, maar
dat kon niet verhinderen dat Bert na
anderhalf jaar vertrok bij de drukkerij.
Nico: “Hij was dat graﬁsche gedoe zat.
Altijd inkt en vuile klauwen.”
Het overlijden van Bert, vorig jaar,
kwam de vroegere collega rauw op het
dak. “Het was een schok.”
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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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

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.

60x89_contour.pdf | info@seniorenhulp.com
08-07-2010
19:20:30
www.seniorenhulp.com

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

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

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

C

M

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Y

CM

MY

CY

CMY

K

-Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels
- Relax/opsta fauteuils
- Dressoirs
- kleinmeubelen in blank en donker
eiken
- senioren ledikanten evt. elektrisch
verstelbaar en matrassen
- vitrage en overgordijnen
- div. stroken, M/boogvitrage,
sluiervitrage
- tapijt en vinyl
- smyrna tafelkleden/spreien
Wilhelm Tellplaats 18-32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010-438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 17:00 uur

Relax/opsta
fauteuils
vanaf 599,-

Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een
afspraak: 010- 438 12 22

Nieuw Nieuw!! Koude voeten op uw vinyl of harde vloer? Kom eens langs voor maat karpetten. Rond vierkant ovaal
met bijzondere afwerkingen in het leer en stof etc.
*indien voorradig

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

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • frans@dewoningontruimer.nl • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland
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Met gepaste tegenzin naar
reünie in Oud-Mathenesse
Zal ik gaan of niet, ik wist het een week voor de reünie nog steeds niet. Contact met oud-buurtgenoten
heb ik niet, dus zal ik wel geen bekende tegenkomen. Maar omdat ook de locatie waar het gehouden
werd me aantrok, heb ik me toch opgegeven.
Bij aankomst, ingang van de parkeerplaats, liep mij een heer tegemoet en
die vroeg of ik naar de reünie ging. Ik
bevestigde zijn vraag en hij gaf aan
dat er niets aan was, daar hij niemand
had gezien uit de Deensestraat, waar
hij gewoond had. Ik vroeg hem nog
of hij Hans Lockhorst kende, die ook
in de Deensestraat heeft gewoond, en
we hebben nog wat staan praten over
onze wijk Oud-Mathenesse. De man,
waarmee ik sprak, woonde nog steeds
in die wijk, al meer dan drieënvijftig
jaar. Ik zelf heb er vanaf 1960, ik was
toen tien jaar, tot in begin jaren ‘80 met
veel plezier gewoond.
Lieve juf
Met enige scepsis ging ik over het
parkeerterrein naar de ingang. Een
gekrakeel kwam me tegemoet en toen
ik de hal betrad, zag het er heel gezellig
uit. Overal pratende, kofﬁedrinkende

en etende mensen. Het was rond de
klok van twaalf, dus dat ging er wel in.
Na een rondje gemaakt te hebben,
kwam ik in de buurt van de tafel van
Oud- Mathenesse. Kijken of ik een
bekend gezicht zag. Helaas, geen
bekende. Er zat iemand aan de tafel
met heel veel foto’s en een lijst van
winkeliers uit de wijk. Ook was er een
lijst met namen van bewoners van de
Hogebanweg. Zo werden de winkels
benoemd die op de Franselaan zaten.
Daar zat en zit het café op de hoek
bij de Boeierstraat. De boekhandel
Bolle, waar het redelijk donker was en
de baas was een gezet persoon. Later
kwam daar van boekhandel Van Buren
te zitten.
Die had eerst een winkel op de hoek
van de Portugese- en de Engelsestraat.
Er zat ook een manufacturenwinkel.
Daarnaast een slager en ﬁetsenwinkel
De Favoriet. De winkelier woonde

boven de winkel en dat was de familie
Molenaar, dacht ik. Ook kwam de
winkel ter sprake van de familie Van
Egmond. Die verkochten televisies en
plaatsten ook antennes op het dak. De
zoons van de winkelier werkten ook
mee en deden het installatiewerk. Op
de hoek met de Pinkstraat zat een soort
sjieke winkel met allemaal beeldjes en
andere glimmende attributen voor in
huis. Aan de overkant van de Franselaan zat en zit nog steeds banketbakkerij
Helmer.
Zoon Kees zat bij mij op de Martinusschool in de Boeierstraat. Een lagere
school met een aantal broeders uit het
klooster dat nu nog steeds op het Marconipein staat. Klas 6, nu groep 8, werd
geleid door broeder Vianni, die later is
uitgetreden. Ik kwam op die school in
klas 3 bij de heer Van Rooijen. In klas
4 kregen we juffrouw Van Poppelen;
dat was echt een lieve juf waar ik
alleen maar positieve dingen over kan
vertellen.
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Gildafabriek
Terwijl ik van mijn sandwich en de
kofﬁe genoot, kwamen drie heren
vragen of ze ook aan de tafel plaats
mochten nemen. Wie ben ik om dat
te verbieden. Ze kenden elkaar van
vroeger en hadden onderaan de Rotterdamsedijk op de Schiedamseweg
gewoond. We deelden onze vroegere ervaringen over het naar beneden

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

glijden op een stuk karton in de winter
als er sneeuw lag. Ook de ontdekkingsreizen naar de treinwagons op de Rotterdamsedijk. Een hek was er toen nog
niet en je liep zo de rails op. Ook zij
gingen wel eens naar de Spaansepolder.
Dat was toen nog niet zo volgebouwd
als nu, maar de Gildafabriek stond er
al. Aan de zijkant van de fabriek kon
je op een betonnen rand klimmen en
dan zag je de dames aan de machines
staan die de zakken met snoep vulden.
Als de dames in een goede bui waren,
en dat waren ze meestal, gooiden zij
een handje snoep naar buiten. Rapen en
snoepen. Heerlijk.
Gemeenschappelijke tuin
Ik heb in de Hekbootstraat gewoond en
zag een foto van de heer Lauwaars (als
ik het goed heb). Die woonde tegenover ons en hij was hoofd van de Finlandiaschool in de Brigantijnstraat. Bij
ons in de portiek woonde de families
Ketting, Booij, Ouwerkerk, Rijndorp,
Van Vliet en Leuvering. Meneer Leuvering werkte bij de douane en was altijd
bijtijds thuis. Hij hield toezicht over
de gemeenschappelijke tuin tussen de
Hekbootstraat en de Boeierstraat. Tegen
de muurtjes van de kelderboxen kreeg
je een stukje grond toegewezen met

een plankje met je naam erop. Dat was
jouw tuintje en je voelde je de koning
te rijk. Allerlei zaadjes in de grond,
water geven en maar kijken of er al wat
boven de grond uit kwam. Afrikaantjes
deden het geweldig. Ook zorgde hij
ervoor dat er korfbalpalen in de tuin
verschenen en er werden regelmatig
spelletjes georganiseerd. Hij hield ons
van de straat. De Hekbootstraat, waar
zijn zij gebleven?De kinderen uit de
straat waar ik mee speelde.
De broertjes Ronnie en Donnie
Nieuwpoort, Gerard Oude Griep, Johan
van Veen, de zusjes Lachniet, Jaap
en Richard de Vrijer, John en Paula
Bearken, Nel van Vliet, Frits Booij,
Marian en Lea Leuvering, Ben en Nico
Ouwerkerk (o nee, die zie ik nog wel
in Vlaardingen), Marian en Tonnie
Timmer, Loes van Houwelingen, de
kinderen van Schuif, John van Zwieten,
de zusjes van Oirschot.
Als u wilt reageren zou ik dat heel leuk
vinden.
Willem Vermeer
vermeerw@hotmail.com

Via kolen en koeien in de Quote 100
Op de voorsteven van deze tanker is een boegversiering aangebracht en de blauwe V daarin is van Vroon. Gevestigd
in Breskens, een plaatsje in Zeeuws Vlaanderen en met uitzicht op een klein haventje, maar het gaat hier wel om een
grote rederij. Hoewel de meeste schepen onder buitenlandse vlag varen, heeft de Vroon Shipping Group heden ten
dage, inclusief op stapel staande nieuwbouw, een vloot van 182 schepen. Vroon is daarbij actief in zes segmenten,
tankers (20), levend veetransportschepen (12), autoboten (10), containerschepen (8), bulkcarriers (4) en niet minder dan 128 units in de offshore.

- De Iver Exact (Foto: Cees van Noort van
www.worldshipsocietyrotterdam.nl) -

Al meer dan een eeuw geleden handelde de
familie Vroon in kolen, kunstmest en agrarische
producten en in 1952 liet men het eerste schip
bouwen. De kustvaarder WILLEM BEUKELSZ
van 499 BRT en in relatief korte tijd heeft
Vroon daarna een gedegen scheepsimperium
opgebouwd. De basis hiervoor werd gelegd
in de vijftiger jaren met, naast de tot DAVID
omgedoopte WILLEM BEUKELSZ, de coasters
COLETTE, LAURA en RIA, die voornamelijk
opereerden in de Middellandse Zee. In de zestiger
jaren kwam daar de BONTEKOE bij die, samen
met de DAVID, koeien en schapen vanuit Engeland vervoerde. Dat heeft hen uiteindelijk geen
windeieren gelegd, want in de Quote 100 van

2010 staan de gebroeders Piet en Frans Vroon,
met een geschat vermogen van 1,12 miljard, op de
zestiende plaats. Veel scheepsnamen eindigen op
EXPRESS en de meeste offshore schepen beginnen met VOS (Vroon Offshore Services). Van
de twintig tankers zijn er elf IVER’s, waarvan
zeven onder Nederlandse vlag, met als thuishaven
Breskens. De 46.575 dwt IVER EXACT is hier
met een lading benzeen onderweg naar Shell in
de 1ste Pet In Rotterdam. Na lossing ging het na
‘zee zwaaien’ naar Vopak in de 7de Pet om daar
vliegtuigbenzine te laden voor Amsterdam. Het
schip is 181 x 32,2 meter.

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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- advertorial -

Een ontspannen tussendoortje
met 65+ korting

Informatiecentrum zaterdag
11 december geopend!

“De mensen komen overal vandaan; Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Gorinchem,
Delft. Noem maar op. Laatst stond hier
iemand in de file, doordat de Erasmusbrug
open was. Die besloot te parkeren en hier
binnen te komen en te ontspannen.
Mensen, die naar een voorstelling in het Nieuwe Luxor
Theater gaan, besluiten hier eerst break te houden.
Klanten, die flyers komen halen en gaan rondbrengen,
omdat ze het geweldig vinden. We zijn er eigenlijk
een beetje beduusd van”, vertelt Maud de Rooij,
eigenaresse van de onlangs geopende QuickSpa aan
de Stieltjesstraat 78, naast het Poortgebouw. “Bij
QuickSpa word je in sessies van 10 of 20 minuten
heerlijk gemasseerd in de speciale ultramoderne
SpaCapsule®.” Als je in de SpaCapsule® gaat liggen, wordt je lichaam van top tot teen gemasseerd.
Ondertussen hoor je rustgevende muziek en ruik je
een ontspannend aroma. De massage gebeurt door
middel van 28 waterjets. Met de warme masserende pulsen, die over je hele lichaam gaan, wordt
je bloedsomloop gestimuleerd en kun je je volledig
ontspannen. De SpaCapsule® wordt ook wel de
menselijke oplader genoemd. Hij zorgt dat de gebruiker opgeladen en vitaal de wereld weer fris tegemoet
gaat. De essentie is dat je in korte tijd een heerlijke
massage krijgt, waarbij je de kleding kunt aanhouden,
je niet nat wordt, er geen olie gebruikt wordt en je
lichaam niet wordt aangeraakt door vreemde handen.
In principe kan iedereen dus van dit concept genieten,
ongeacht geslacht, leeftijd of (culturele) achtergrond.
“Het mooiste (onuitgesproken) compliment dat wij al
diverse malen kregen, is dat wij onze gasten moesten
wekken, ze waren heerlijk in slaap gevallen.”

Kom langs en ervaar
de ruimte
QuickSpa is geopend op maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00
tot 18.00 uur. Je kunt online een sessie boeken via
onze website, telefonisch reserveren of zomaar binnenlopen (Zie onze advertentie op pagina 10)
Voor 65-plussers hebben we een unieke actie, waarbij
je leeftijd je korting is in procenten. Stel je bent 72
jaar dan krijg je op vertoon van je id-pas € 7,20
korting op de prijs van € 22,50 voor 20 minuten (niet
geldig bij andere acties). Deze actie is dagelijks geldig
van 14:00 tot 17:00 uur.
Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat massage
o.a. de volgende positieve effecten op de gezondheid
heeft:
1. Vermindert stresshormonen
2. Verlicht symptomen van depressiviteit
3. Vermindert pijn
4. Verbetert het immuunsysteem
5. Verhoogt de alertheid
6. Zorgt voor een betere doorbloeding
7. Spieren worden gestimuleerd
8. Afvalstoffen worden geactiveerd

Bezoek het informatiecentrum!
Woonkamer en balkon zijn op
ware grootte nagebouwd!

• 3 en 4 kamer appartementen (93-160 m2)
• 2-laagse penthouses met dakterras
• Zeer royale living
• Grote buitenruimte bij elk appartement
• Eigen parkeerplaats op parkeerdek
• Schitterend uitzicht over Rotterdam
• Midden in het centrum van Ommoord
• Rotterdam Centrum en snelwegen
snel bereikbaar

www.hooghehes.nl

Openingstijden
informatiecentrum

Appartementen

- Vanaf € 198.500,- v.o.n.

Hesseplaats 106, Rotterdam-Ommoord

Topappartementen

- Vanaf € 333.000,- v.o.n.
(prijzen inclusief stallingplaats)

- Iedere woensdag 10.00 - 12.30 uur
en op afspraak
- Zaterdag 11 december 10.00 - 12.30 uur

010 - 433 57 10
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De Mooiste wintervakanties van Fitál

Erop uit deze winter!

b 25

g
vroegboekkortin

Oud Rotterdammer
voor lezers van de
december 2010
bij boeking voor 1
niet in
korting geldt
(per boeking , dezeandere kortingen)
combinatie met

André Rieu Muziekspecial Salzburg

Met bezoek aan Salzburg, incl. concertkaarten voor optreden
André Rieu in Salzburg-Arena

5 dgn Oostenrijk
Vertrek 22/2
v.a.

Kerstspecial Kerst in Abtenau Salzburgerland

f 379 p.p.

Vertrek 22/12

Langlaufen & Nordic Walking o.l.v. Ellis Groenendijk

8 dagen

Winter & Bridgevakantie Achensee/tirol - Pertisau

Heerlijk langlaufen en wandelen in het gezellige Pertisau terwijl u ’s avonds
spannende bridgedrives onder leiding van Ed en Ans Sijstermans.
U logeert in het speciaal voor bridgen geselecteerde **** hotel Einwaller.

Wintersporen in de Sneeuw excursievakantie

Rondreis per luxe touringcar door Zwitserland incl. prachtige treintrajecten als de Bernina Expres, de Brünigbahn en de Golden Pass.

Voorjaarszon aan de Costa Blanca

Heerlijke voorjaarswandelreis naar de Costa Blanca Calpe waar u al van
een heerlijke temperatuur kunt genieten, incl. busreis, luxe appartement
en div. excursies. Toeslag wandelpakket b 149 p.p.
Fitál busvakanties
worden gereden door
SnelleVliet Touringcars

Voor uitgebreide omschrijvingen
& andere vakanties, klik naar fital.nl

Stuur mij meer informatie over deze en andere vakanties

v.a.

v.a.

f 379 p.p.

Diverse vertrekdata, incl. stadsplattegrond
Per luxe touringcar met koffiebar en toilet reist u naar de
kerstmarkten. De reis is non-stop. Aankomst tussen
10.30-11.00 uur en het vertrek is rond 17.00 uur.

8 dgn Oostenrijk
Vertrek 29/1
v.a.

f 599 p.p.

10 dgn Zwitserland
Vertrek 27,1 en 24/2
v.a.

f 759 p.p.

Vertrek 10/3
v.a.

2 dagen

Düsseldorf & Keulen

v.a.

€ 75

2 dagen

Maastricht & Aken

v.a.

€ 73

2 dagen

Parijs

v.a.

€ 78

Diverse vertrekdata, incl. kopje koffie in de bus,
overnachting en stadsplattegronden

20 dgn Spanje

f 799 p.p.

Diverse vertrekdata, incl. kopje koffie in de bus,
overnachting en stadsplattegrond

(078) 69 20 115
www.fital.nl
vakantie@fital.nl

Diverse vertrekdata, incl. kopje koffie in de bus,
overnachting en stadsplattegrond

OR10-10

€ 1,50

p.c.+plaats:
Tel.:

E-mail:

Stuur mij meer informatie over:

❑ Wandelvakanties ❑
❑ Fietsvakanties
❑

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar:
Bridgevakanties
Fitál Vakanties, Antw.nr. 43,
Caravan & Campeervakanties 2950 VB Alblasserdam

✁

kortingsbon van

Adres:

❑ Zomervakanties

€

f 535 p.p.

Dhr/mevr.

✓Wintervakanties
❑

Düsseldorf, Keulen, Centro, Aken,
Osnabrück, Munster, Parijs,
Lille, Maastricht, Valkenburg,
Antwerpen, Gent, Brussel
va
en Londen
18

8 dgn Oostenrijk

In het sneeuwzekere Abtenau en met verblijf in het **** hotel Roter Ochs.
Incl. excursies Salzburg, Zell am See en ‘Operetteavond im Weissen Rössl’
comfortabel langlaufen en nordic walking leren op de volgende
bestemmingen:
20/1 Dolomieten
29/1 Pfunds
5/2 Bruck
12/2 Lingenau
19/2 Klein Walserdal 26/2 Arzl

D A G T O C H T E N

voor lezers van de
Oud Rotterdammer

Meer dagtochten in kerstsfeer?
klik naar snellevliet.nl, vraag de brochure
aan op dagtochten@snellevliet.nl
of bel ✆ (078) 69 20 110

Reis groen... reis luxe... reis per touringcar!
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- De snoepwinkel van
‘vrouw’ Peters op de
hoek Paul Krugerstraat/
Christiaan de Wetstraat
was geliefd bij de jeugd.
Foto collectie J. van der
Schoor - Hans Walgenbach (rechts) ‘opende ‘Zuid
van Binnenuit’, Joop de Jong (midden)
stelde de expositie samen en Stef Oosterloo
kreeg het eerste exemplaar van het boek -

‘Zuid van
binnenuit’
De foto- en ﬁlmtentoonstelling ‘Zuid van binnenuit’ geeft
een prachtig overzicht van het
familieleven op Rotterdam-Zuid
tussen 1902 en 1978. Vrijdag
26 november is deze onder
grote belangstelling geopend
door Hans Walgenbach in
gebouw Het Gemaal aan de
Pretorialaan.

De directeur van het Historisch
Museum Rotterdam (HMR) presenteerde tegelijk het fraaie boek ‘Zuid
van binnenuit’ – een fotograﬁsche
ontdekkingstocht - onder de noemer
‘familiealbum’ met 166 foto’s en een
dvd met ruim één uur aan familieﬁlms,
afkomstig van particulieren, waaronder een ﬁlm over het leven en werk
van DOR-redacteur Rein Wolters. Het
eerste exemplaar overhandigde Walgenbach aan Stef Oosterloo, directeur
van de Dienst Kunst en Cultuur van de
gemeente Rotterdam.
De meeste boekfoto’s zijn op bijzondere wijze tentoongesteld. Ook is er
een cineac-bioscoopje met achttien
plaatsen, waar de familieﬁlms continue worden vertoond. De expositie
is een vervolg op de expositie ‘Ziet
Zuid’, die vorig jaar vijfduizend
bezoekers trok. Direct na de opening
maakten reacties duidelijk dat expositie en boek opnieuw aan de hoge
verwachting voldoen. De tentoonstelling ‘Zuid van binnenuit’ is tot en met
11 februari 2011 van woensdag tot en
met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur
gratis toegankelijk in Het Gemaal aan
de Pretorialaan 141. Het boek kost
22,50 euro en is er ook te koop, net
als in de reguliere boekhandel. ISBN
978.94.90631.04.8

- De foto’s springen op ‘paddenstoelenstelen’ op de bezoeker af en dat geeft een
bijzonder effect. Foto’s Rein Wolters -

Suikerbeestjes
waren rond Sinterklaas favoriet
in snoepwinkel ‘vrouw’ Peters
“Is dat mooie gebit van jezelf”, vraagt men weleens. Mijn antwoord is meestal dubbelzinnig: “Inderdaad, ik heb het zelf betaald.” Op zo’n mome1nt moet ik onwillekeurig
terugdenken aan ‘vrouw’ Peters van de snoepwinkel in mijn jeugdjaren op de hoek
Paul Krugerstraat/Christiaan de Wetstraat in de Afrikaanderwijk.
Haar lekkernijen lagen ruim een
halve eeuw later vrijwel zeker ten
grondslag aan het vervangen van
mijn natuurlijke happertjes voor die
van kunststof. Net als andere knullen van de St.-Franciscusschool
(schuin aan de overkant) kocht ik in
haar winkeltje kauwgom, toverballen, duimdrop, zoethout, droptoffees, spekkies, dropveters, velletjes
ouwel, honingblokken en soms een
zuurstok.
Aanvankelijk teerde ik op het royale zakgeld van mijn schoolmakker
Nol(lie) Steenbakkers van de Brede
Hilledijk. Hij woonde op de eerste
verdieping boven het pakhuis van
handwagen- en carrierverhuurder
Van der Schee. Hoe het kwam dat
hij vaak een zilveren kwartje van
zijn moeder kreeg, zal wel altijd
een geheim blijven. Soms ging dat
in zijn geheel op in de snoepwinkel
en gul als Nollie was, deelde hij
zijn lekkers met mij en anderen.
Zelfs na 57 jaar ligt dat nog vers in
mijn geheugen. En ook dat ik thuis
vrijwel nooit een snoepcentje kreeg
en de maria- of waaierkaakjes die
ik ’s zaterdags moest kopen bij Ja-

- Hier zat het pakhuis van lompenhandelaar Peters. Op dit voormalige Sissinghcomplex is nu zwembad Afrikaanderwijk. Foto collectie Rein Wolters -

min al snel in ons kinderrijke gezin
waren opgedeeld. Anders werd dat
toen ik rond schooltijd de melkboer
hielp en van klanten nogal eens fooi
opstreek. Dat belandde meestal in
het sigarengeldkistje van ‘vrouw’
Peters, die trouwens ook klant
was van Houtbraken. Als ik haar
de gevulde melkpan bracht, stopte
ze me ook iets lekkers toe. Het
was een van de leukere dingen die
mijn sobere jeugd veraangenaamd
hebben. Ik meen dat Peters senior
en zijn zoon Ton opkopers waren
van lompen en metalen en een
pakhuisje hadden in de Bothastraat.
Een van zijn tweelingdochters,
Talla, trouwde met Jan Schenk,

- In de Bloemfonteinstraat zat halverwege links, naast Van der Meer & Schoep, de ijsen snackwinkel van Dorus Peters. Foto Jan Roovers/uitgeverij Arnoud Voet -

in de jaren zestig collega bij Van
Berkel’s Melkinrichting. Toen ik
iets meer geld in mijn zak kreeg,
stapte ik ook de snoeptoko in de
Riebeekstraat binnen. Die man was
‘van de kerk’, dus dat was goed en
daar moest je maar kopen, was de
voorzet van onze katholieke meester. Uiteraard was ook de snackbar
van Dorus Peters in de Bloemfonteinstraat een van mijn favoriete
haltes voor een warme kroket, toen
een nieuwe lekkernij. Een kleurrijk
Italiaans ijsje bij La Venezia in de
Paul Krugerstraat, ging er eveneens
in als koek.
Smoelensmid
Het snoepassortiment van ‘vrouw’
Peters breidde omstreeks deze tijd
van het jaar uit met kleine suikerbeestjes van allerlei kleuren. Het
lekkerst waren die dingen als je ze
tot het laatste bonkje in je mond liet
smelten. Bij het smikkelen van het
zoveelste suikerbeestje was het de
eerste keer dat ik kennismaakte met
kiespijn, gruwelijke kiespijn. Door
de jaren heen staan op mijn adressenlijst veel favorieten, maar de
naam van een tandarts heeft er nooit
een plek gekregen. Dat komt door
schooltandarts J.E.F. Huddleton
Slater van de Mijnsherenlaan 95d.

Voor velen zal hij zonder twijfel
een kundig tandarts zijn geweest,
maar voor mij was hij weinig meer
dan een ruwe ‘smoelensmid’. Als ik
in schoolklasverband verplicht bij
hem op visite moest, was dat voor
mij een ramp. Hij vond natuurlijk
altijd gaatjes (eigen schuld: veel
snoepen, nooit poetsen) en moest
me dus altijd langdurig boren. Als
ik ergens het geluid van een cirkelzaag hoor, moet ik weer aan zijn
boor denken. Uit angst voor hem
ben ik op een keer uit de rij gestapt.
Als laatste van de groep glipte ik
stiekem een trappenhuis in en ging
naar huis. Verraden door klasgenoten kwam me dat de volgende dag
op tien kantjes strafwerk te staan en
alsnog naar de tandarts.
Achterbaks
Na de lagere school werd je zelf
verantwoordelijk voor een halfjaarlijks bezoek aan de tandarts, maar
die heb ik nooit genomen. Ik ben
nooit geweest voor een halfjaarlijkse ziekenfondscontrole. Op een
keer kreeg ik in 1963 tijdens het
bezorgen van melk op de Pleinweg
hevige kiespijn. Gedwongen door
die pijn belde ik aan bij tandarts
mevrouw Sterkman. Voor haar was
het na één blik in mijn verwaarloosde mond helemaal duidelijk.
“Die moet er uit en de rest is ook
niet best”, riep ze resoluut. Door de
verdoving verdween de pijn en ik
voelde me ineens aanzienlijk beter.
Achterbaks liet ik de wachtkamer
voor wat die was en ging verder met het uitventen van melk.
De tandarts zal vreemd hebben
opgekeken toen ze me er niet meer
aantrof. Overigens is die kies pas
in 2002 gesneuveld in de stoel van
tandarts Koek in Rhoon. Het restant van mijn gebit trouwens ook.
Sindsdien ga ik met nieuwe ‘eigen’
tanden door het leven en sinds één
jaar zelfs met een klikgebit.
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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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Wanneer was toch
die goeie, ouwe tijd?
Regelmatig hoor ik medebewoners van mijn appartementengebouw praten over
‘vroeger’. En in hun vroeger, waren de meeste dingen veel mooier, aantrekkelijker
of rustiger dan nu. Meestal valt dan de uitdrukking over ‘die goeie, ouwe tijd’.Maar
wanneer was die tijd dan? Zestig jaar geleden of nog veel langer weg? Wanneer is
die ‘goeie’ tijd gestopt en werden we geconfronteerd met het huidige tijdsbeeld?
Onze ‘goeie’ tijd was niet zo best voor onze (groot)ouders; zij hadden het over hun
eigen goeie, ouwe tijd.
Ik was me in 1957 al bewust van
‘mijn’ oude tijd. Mijn jongste zusje
was in dat jaar negen geworden en
wanneer ze buiten op straat ging
spelen, zei mijn moeder wel …tig
keer tegen haar “Kijk je uit voor de
auto’s”. Toen ik negen was, in 1947,
haalde ik de meest doldwaze spelletjes op straat uit. Er waren van moeders kant geen waarschuwingen voor
‘de auto’s’, want er reden bijna geen
auto’s door mijn woonstraat.
Eind jaren vijftig ontdekte ik, dat ik
vrijersvoeten had. Wanneer deze voeten naast een bevallige schone liepen,
was er niet veel te marcheren om uit
de drukke, hectische woonomgeving
te komen. Ik liep de Schiedamseweg af, stak het Marconiplein over
en ging rechts van de Franselaan
het Zwarteweggetje op; een met
koolas belegd pad tussen tientallen
volkstuinen door. Dit pad bracht je
bij een voetgangersspoorovergang en
daarachter wachtte een stille, en ’s
avonds zeer donkere, Spaansepolder.
Hoewel ik ‘van niets’ wist, beleefde
ik daar fantastische tijden. Het was
voor mij ‘een goeie’ periode.
Tien jaar later was de Spaansepolder
volgebouwd met bedrijfsgebouwen, de volkstuintjes hadden plaats
gemaakt voor een zwembad en een
brandweerkazerne, Het Zwarteweggetje werd vervangen door de
Tjalklaan en over het gehele gebied
verscheen een op palen staande
autosnelweg A20. Mijn jongste zusje
kon met haar ‘vrijersvoeten’ niet
meer naar de locatie waar ooit mijn
‘Fantasieland’ was. Maar zij zag dit
niet als een probleem; met haar vaste
vriendje stapte ze in zijn auto om
‘iets verder’ van het geluk te proeven.
Wat een veranderingen
Zoals we het ‘toen’ heel gewoon
vonden, dat het leven zich afspeelde
zoals het gebeurde, lagen we er ook
niet van wakker toen de televisie
kwam. Reeds in 1953 stond er een
Philips streekontvanger (31 cm
beeldbuis) in onze woonkamer.
Het enige bijzondere aan de komst
van dit toestel was, dat wij zo ‘rijk’
waren, dat we een toestel konden
kopen. Maar dat je thuis naar films,
nieuws, toneelstukken of cabaret kon
kijken, vond ik eigenlijk min of meer
vanzelfsprekend. En die zelfde vanzelfsprekendheid kwam ik, achteraf
gezien, ook tegen bij de komst van

stereoradio, van de kleurentelevisie
(mijn eerste kennismaking daarmee
was op de Wereldtentoonstelling in
1958 in Brussel) en bij de lanceringen
van communicatiesatellieten.
Dat we over internet konden gaan
beschikken, ziet bijna niemand als
een verandering van die goeie, ouwe
tijd. Ik ben allang vergeten, dat in
1989 mijn eerste internetaansluiting
tot stand kwam via een 56k-telefoonmodem. Nu komen de Internetsignalen via glasvezel met een 100Mbsnelheid mijn woning binnen. Wat
was ‘toen’ beter?
Natuurlijk weet ik nog dat de hele
straat één en hetzelfde deurslot had:
een loperslot. Ook ik ken nog het
touwtje, hangend uit de brievenbus.
Maar was dit nu wel zo prettig? Ik
weet nog van een avond in 1951. Met
de loper opende ik de voordeur en
liep de donkere, onverlichte gang in
naar de trap. Halverwege struikelde
ik over iets, dat bij nader onderzoek
een mens bleek te zijn. Angstig stapte
ik er overheen, ging naar de tweede
étage waar ik woonde, pakte een
zaklantaarn en al mijn moed en ging
weer naar beneden. De mens in de
gang bleek mijn buurman van twee
deuren verder te zijn. Ná een wat
langer bezoek aan Café Disch had hij
zich in de voordeur vergist en in
de verkeerde gang een slaapplaats gezocht. Die gebeurtenis
rangschik ik niet onder ‘een
goeie tijd’.
Ook ik heb mijn nostalgische
gevoelens. Wanneer ik deze niet
zou hebben, waren mijn teksten
niet te vinden in De Oud-Rotterdammer. Zo’n 300.000 (oud)Rotterdammers kijken iedere veertien
dagen uit naar deze krant, die
duidelijk in een behoefte voorziet,
want DOR brengt zonder opsmuk
‘toen’ terug in onze gedachten.
Ook in andere regio’s leven (oud)
stadbewoners, die nog over ‘die tijd’
willen lezen. In Den Haag en Utrecht
verschijnen nu ‘De Oud-Hagenaar’
en ‘De Oud-Utrechter’.
Oer-Hollands
Ook andere media krijgen steeds
meer belangstelling voor het verleden. De fotoboekjes van Uitgeverij
Voet zijn een goed voorbeeld van hoe
‘toen’ levend kan blijven in het ‘nu’.
TV-omroep Max doet het weer op
zijn eigen manier, maar ook in zijn

door Aad van der Struijs

programmering wordt duidelijk, dat
‘toen’ niet iets is, dat je maar eventjes
vergeet.
Marjolijn van Rotterdam is een
schrijfster, die vaak met toen bezig
is. Van haar hand verschenen een
boek over de Nijmeegse Vierdaagse,
alsmede boeken over de jaren zeventig en tachtig. Huiselijkheid is een
thema, dat in al haar werk te herkennen is. Zij schreef een boek van 144
pagina’s over oer-Hollandse dingen.
Geïllustreerd met prachtig fotomateriaal voert zij ons in het boek terug
naar het Dafje, de Haagsche Hopjes
of de film van Bert Haanstra ‘Fanfare’. Ook lezen we over Brylcreem
(en voelde ik de vette, plakkerige
haren weer). Al deze begrippen
roepen een gevoel van nostalgie op.
Oer-Hollands schetst een beeld van
gebruiken, merken en producten in
het dagelijks leven van toen.
Uitgegeven door Kosmos Uitgevers en kost € 19,95. Te koop bij de
erkende boekhandel, ISBNnummer
9789021548487.
Als je voor haar/hem nog geen
Sinterklaascadeau weet, is dit boekwerkje een aanrader.

- Charles Kemper tekende station Hofplein -

was, kreeg ik een e-mailtje van
Jaap. Hij verzocht mij om een betere
afdruk van de zwart-wit krantenfoto.
Reden: dit was de allerlaatste foto
van zijn vrouw! Enkele dagen ná het
Zalmhuis evenement was zij overleden. Ik wist, dat Rita Neven meer
foto’s in het Zalmhuis had gemaakt
en maak nu een lang verhaal kort:
Jaap Hazenbroek heeft alle door Rita
Neven in het Zalmhuis gemaakte
kleurenfoto’s ontvangen.
Af en toe voel ik me net Juliana. Bij
haar beëdiging tot koningin zei ze
in de Amsterdamse Nieuwe Kerk
“Wie ben ik, dat ik dit doen mag.”
Ik verander deze woorden de laatste tijd tot “Wie ben ik, dat ik dit
allemaal beleef.”
Mijn tweede CVA in juli dit jaar
heeft niet alleen mij geraakt, maar
ook heel veel DOR-lezers. Nog
steeds krijg ik brieven, kaarten
en e-mails met goede wensen en
vragen. Die vragen hebben één
doel, de vraagsteller wil weten
hoe het met me gaat.

Splinters
In het vorige Spionnetje deed ik
verslag van een ‘High Tea’ die
enkele WWDN-inzenders kregen
aangeboden in het Zalmhuis aan
de Schaardijk. Ik liet dit verslag
vergezeld gaan van een foto, die door
één van de aanwezigen, Rina Neven
was gemaakt. Links vooraan op de
foto pronkte de echtgenote van Jaap
Hazenbroek; zij hief met ons het glas
voor een fijn samenzijn en veel geluk
in de toekomst.
De dag nadat de krant verschenen

In een paar woorden kan ik mijn situatie schetsen:
Fysiek ben ik ‘niets’ meer waard.
Maar met een scootmobiel en een
(te duwen) rolstoel, is mijn wereld
toch niet beperkt tot mijn driekamer
appartement. Vrienden van me hebben zich nog niet té lui getoond, om
mijn rolstoel in de door mij gewenste
richting te duwen.
Psychisch is het een andere zaak. Ik
kan/wil niet accepteren, dat ik weer
een beroerte heb gehad. Naar mijn
mening heb ik de afgelopen tien jaar

datgene beleefd, wat een mens kan
verdragen. Maar wanneer ik naar
mezelf op een rationele manier kijk,
acht ik mezelf een gelukkig mens.
Alles in mijn grijze denk/weet/
herinnering hersenmassa werkt nog
perfect. Praten, kijken en horen gaat
ook nog uitstekend. Het typen op een
toetsenbord doe ik al vanaf 2000 met
één linker wijsvinger, so who cares?
De oppeppers die ik van DOR-lezers
krijg, zijn niet te beschrijven. Eén
van de lezers stuurde me een aantal
kerst/nieuwjaarskaarten uit het verleden van zijn werkgevers. Het waren
geen foto’s, maar door bekende Rotterdamse kunstenaars vervaardigde
pentekeningen. Charles Kemper
tekende jaren geleden Station Hofplein en omgeving, gezien vanuit de
Vijverhofstraat. Het kleine poortje op
de voorgrond is nu vervangen door
de Heer Bokelweg.
Zo’n tekening houdt me lekker bezig.
Ik zie de RK-kerk aan het Steiger,
ik merk de achterkant van het RACgebouw op en vraag me af hoe de
tramlijnen 11 en 14 over de rails op
de Katshoek hebben kunnen rijden.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Veelzijdig Breede Vliet
Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.
Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

Geriatrisch centrum Breede Vliet is volop in beweging.
In dit dynamische verpleegcentrum kunnen ouderen terecht
voor dagbehandeling, kleinschalig wonen, ziekenhuisverplaatste zorg,
kortdurende reactivering en chronische zorg.
Uiteraard is er bij alle zorg, behandeling en welzijn aandacht
voor de individuele wensen en behoeften van de cliënten.
Zij kunnen zich bovendien vrij bewegen in het gelijkvloerse Breede Vliet
en zowel binnen als buiten in de belevingsgerichte tuinen
genieten van de warme sfeer, het licht en de gezelligheid.

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

I

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

SAMSUNG
102 cm Full-HD LCD

Geriatrisch centrum Breede Vliet
Schakelweg 162
3192 JP HOOGVLIET
T 010 - 438 33 44
E breedevliet@argoszorggroep.nl

Een warm onthaal in een professionele omgeving

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur
Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

- LE40C530

- zeer eenvoudige bediening
- enorm goede geluids kwaliteit
- d.m.v. lichtsensor zeer energie zuinig
en altijd goed ingesteld voor dag of avond
- 1 scart, 3 hdmi, USB voor foto, muziek en ﬁlm
- uiteraard met stereo geluid en teletext
- geleverd met draaibare voet
- dvb-t digitenne tuner ingebouwd
- dvb-c Ziggo en Caiway tuner ingebouwd

RADIO

VO N

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

●

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.

DE CONCURRENT

Gezocht: Maatjes m/v
Gezocht: Maatjes m/v

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

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

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

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

U

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 465 11 08

www.huis-ontruiming.nl
●

€ 469,-

Het vanouds bekende goedkope adres

www.snoepvooriedereen.nl

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

voor

Super lage december aanbieding
Alleen af te halen in onze winkel !!

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

van € 999,-

Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice
Sleutelservice

Zoek waar u nodig bent:
www.ikwordmaatje.nl

STERTRAP - TRAPRENOVATIE
HPL of
100% Massieve
overzettreden
voor dichte
en open trappen
10% 55 Plus Expo Korting - Geldig tot 30-11-2010
Albert van ‘t Hartweg 34 - Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 0180 - 39 90 14 - E-mail: info@stertrap.nl

WWW.STERTRAP.NL
Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
R
Rodenrijselaan
54 - 3037 XG Rotterdam

COMPUTE

R STUK!!

Tel. (010) - 467 53 23

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

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

Ik vraag mij af wie deze beelden nog herkent. Ze zijn van een bevrijdingsvoetbalfeest vlak na de oorlog op het Rotterdamse deel van de
Hogenbanweg; het Schiedamse deel was nog niet gebouwd. Ik woonde
met mijn ouders op 130. Mijn vader is een der verklede heren. Het
veldje werd in de winter vaak gebruikt als schaatsbaantje.
Gijs Linterman
Schiedam
0653175683/0104704600
george@lintermanbeheer.nl

Tupperware
Wat is Bab Riem Vis negatief zeg, over
Tupperware. Gelukkig geeft u aan hoe
duurzaam dit unieke soort kunststof is.
Na 45 jaar (!) heb ik heel veel artikelen
nog altijd dagelijks in gebruik. En zonder
schilfers. Kun je meestal niet zeggen van
andere (warenhuis)schaaltjes. Ik kan over
het handige gebruik wel een schrijfbloc
vol schrijven met tips. Ik zal me, met
moeite, beperken tot een paar handigheidjes.
Bij thuiskomst met boodschappen meteen
alles in Tupperware opbergen. Doen.
Kwestie van aanwennen. Ik zie liever een
stukje smeerleverworst in een Tupperwareschaaltje op tafel staan in plaats van het
hummelige plasticje waar iedereen in zit
te roeren. Bovendien kun je het ook nog
luchtdicht afsluiten en blijft de inhoud er
dus aantrekkelijk uitzien.
Wij kampeerden veel met de tent. Probeer
maar eens de beestjes zoals mieren en
oorwurmen uit de zakjes te houden, die
je ‘s nachts onder het tentzeil gelegd had
.Er komt echt geen beestje in. Wat ook
handig was (ook voor kleine wasjes) is de
Tupperware-emmer met deksel. Ik deed
daar ‘s morgens kleine wasspulletjes en
sop in, deksel erop en zette hem dan klem
tussen de andere bagage. Als we dan aangekomen waren op de volgende camping,
was het wasje door al het geschommel
van de auto lekker schoon.
En zo kan ik nog heel veel knap uitgedachte tips vertellen. En dat is dan niet
omdat ik jarenlang demonstratrice geweest ben, maar omdat ik heel veel goede
reacties heb gekregen van gebruiksters
die niet zonder zouden willen!
Susan Driessen-Joosse
Zoutelande
-------------------------------------------------Zwerver Heinz
Van 1969 tot 1971 werkte ik bij de Nederlandse Spoorwegen, Station Hofplein,
als lokettiste. Heinz was daar een trouwe
klant. ’s Winters kwam hij niet van het
toilet af, want daar was het lekker warm
door de verwarming. In de benedenhal
stond hij vaak tegen de ramen te praten.
Hele verhalen. Ik gaf hem ook weleens
een sigaretje dat hij altijd dankbaar
aanpakte. Als hij wat geld had, kocht hij
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wel eens wat flesjes bier. Kwam dan
naar mijn loket om mij ook een flesje te
geven. Wat ik natuurlijk niet aanpakte.
Hij wist precies wie ik was. Ik liep eens
op de Coolsingel toen hij mij uitbundig begroette. Ik voelde mij toen erg
opgelaten. Ik heb ook gehoord dat hij wel
op het postkantoor op de Coolsingel zat,
tegen de kou natuurlijk. In mijn tijd ging
het verhaal dat hij rijke ouders had. Maar
wat is waar? Ik denk dat het gewoon een
arme sodemieter was, die blij was met
wat aandacht.
Ria Terpstra-Reijntjes
riaterpstra@upcmail.nl
Cox
Met veel plezier lees ik altijd De OudRotterdammer, maar in nummer 23
stond een stukje van Gerard Cox, waar
ik me heel erg aan geërgerd heb. Is dit
dierenliefde, Magere Hein tegen je zieke
hond zeggen en ‘afmaken’ en een nieuwe
hond met een ketting slaan, flink hoor.
Nu kan hij wel zeggen dat ‘afmaken’
een walgelijke achterbakse naam is, hoe
komt ie erop, wat een rotwoorden. Een
dier hoeft gelukkig geen pijn te lijden.
Wij hebben ook een schnauzer gehad, een
middenslag en dit ras is, groot of klein,
zo ontieglijk lief en trouw, zoiets laat je
niet afmaken. Onze hond moesten we ook
laten inslapen, had helaas ook kanker en
dit inslapen doet pijn aan ons en is zeker
niet gemakkelijk.
Gerard Cox, neem maar geen nieuwe
hond meer, jij wordt ook ouder en dan
worden je gevoelens of woordkeus misschien nog onaardiger.
Mevr. G. Veefkind-Hes
Capelle aan den IJssel
-------------------------------------------------Pesten
De laatste tijd denk ik vaak aan de tijd
dat ik vanaf 1955 (ik was toen 15 jaar)
bij het havenbedrijf SVZ werkte. Het was
destijds normaal dat er gepest werd op
kantoor. Wij moesten soms om 7 uur ‘s
morgens beginnen en een keer werd een
meisje, na wat opmerkingen, in een grote
zak gestopt en aan de muur opgehangen
totdat om half negen de chef binnen
kwam. Ook werd ik eens verplicht aan
een tafel te gaan zitten met een stuk touw

naar een kan water boven de deur. De
cheffin van de ponstypistes moest door
die deur binnen komen en dan moest ik
het touw kapot prikken waardoor de kan
water precies over haar werd uitgestort.
Deze dame was zo boos dat zij naar huis
ging om droge kleding aan te doen, maar
zij kwam die dag niet meer terug.
Zelf kwam ik dagelijks op de fiets van
Rotterdam Zuid naar kantoor. Een keer,
in de winter, was mijn jas weggehaald,
waardoor ik in mijn overhemd op de fiets
naar de Maastunnel moest. Ik stond in
de rij om de tunnel in te kunnen. Om mij
heen zeiden de mensen tegen elkaar dat
ik gek moet zijn om midden in de winter
zonder jas op de fiets te gaan. Toen er
ineens wat meisjes met mijn jas kwamen
aan fietsen, begreep men de grap en
moest iedereen lachen.
Ik zou best een reünie willen organiseren,
maar ik was de jongste van het personeel
en ben nu al 70 jaar.
jm.schotte@ casema.nl

Mysterie B. Wensinck opgelost
Mijn schilderij is een kopie van een
schilderij van de bekende schilder H.C.A.
Paradies. Kopieën van dit schilderij zijn
(o.a.) gemaakt door B.Wensinck en
K.G. van Neck. Vier lezers van uw krant
hebben gemeld precies hetzelfde schilderij in hun bezit te hebben, waarvan een
gesigneerd door K.G. van Neck.
Een ander heeft hetzelfde schilderij, ook
140 x 70 cm, maar dan zonder een
gedeelte van de voorgrond en staat alles
van de achtergrond vergroot.
Ook heeft iemand een schilderij van B.
Wensink (zonder c). Over B.Wensinck
ben ik het volgende te weten gekomen.
Geboren op 29-10-1925 te Amsterdam
en circa 2005 overleden. Hij volgde de
tekeninrichting te Amsterdam bij Bongers
en Helferich en werkte op de THS, afdeling decoratieve Kunst, in Delft, onder
Prof. A.F.Gips en Sluyterman Ecole des
Arts Decoratifs. Hij schilderde vooral
stads- en havengezichten van Rotterdam.
Het blijkt dat lezers van De Oud-Rotterdammer grote belangstelling hebben voor
illustraties van Rotterdam uit vervlogen
jaren. Vele bezitters van een schilderij van
B. Wensinck vertelden dat het hen niet
uitmaakt of het een origineel of een kopie
is, maar dat zij steeds nog genieten van
de voorstelling op deze schilderijen en dit
nog niet voor duizenden euro’s zouden
willen missen.

zwervend bestaan, in een verzorgingshuis
op de Kruiskade. Zijn begeleidster in dat
verzorgingshuis was zeer verrast toen ze
de oproep zag en vindt het leuk dat Theo
na al die jaren niet vergeten is.
Andere verhalen die John hoorde, zoals
dat hij opgehaald was door familie uit
Duitsland met een Rolls Royce kunnen
nu wel in de prullenbak. Een ander
verhaal; dat hij een mislukte chirurg zou
zijn, is ook niet waar, denken wij.

B.M. van Andel
Waterman 5
2665WJ Bleiswijk
010 8402253
--------------------------------------------------

Annie Overgaauw-Sluijter
Rotterdam
06-42820926

Heinz
John Kley kreeg zulke leuke reacties over
Heinz, de Duitse soldaat; ook die niets
met Heinz van doen hadden, maar hem
wel nieuwe en hernieuwde contacten hebben opgeleverd!
Nu het echte verhaal; Heinz heet geen
Heinz, maar gewoon Theo van de Hogen.
Hij leeft nog en verblijft nu, na een

Wie was toch
die fotograaf?

Wat leuk al die reacties op de artikelen in De Oud-Rotterdammer van 5 en 19 oktober en vooral de laatste uit de editie
van 2 november met als kop Fotograaf. Die fotograaf is
namelijk mijn vader. Zijn naam is G. Elich en wij woonden
in de Narcissenstraat 50a in Rotterdam-Zuid. In 1935 is hij
van Bergen op Zoom samen met mijn moeder in Rotterdam
komen wonen. Alles wat te fotograferen viel, vond hij
prachtig, behalve een begrafenis. Dat gebeurde in die tijd
nogal veel, de foto’s werden dan naar de familie gestuurd die
geëmigreerd was. Bruiloften en partijen stonden soms al een
half jaar geboekt.
Zijn dag kon niet stuk als het communietijd was, want zijn
voorkeur ging uit naar het werken met kinderen. Vandaar
ook de straatfotografie. Het idee om cowboyfoto’s te maken,
is tijdens een carnaval door hem bedacht. Het was een groot
succes. Menig nachtje heb ik moeten meewerken. Dat ging
toen zo. Ik was veertien jaar toen ik mijn eerste reportages
maakte.
Hij maakte ook foto’s in de Maastunnel van toeristen en
schoolklassen die op schoolreis waren. Links onderin stond
een plaatje met de locatie en het jaartal. Helaas is hij in 1961
op 53-jarige leeftijd overleden.
Janny Elich
j.dolman-elich@hetnet.nl of j.dolman-elich@live.nl

John en Pieter Termeer
-------------------------------------------------Die goeie ouwe Rotterdamsche Bank
In De Oud-Rotterdammer van 7 september viel mijn blik op het artikel van Pim
Venhorst, genaamd “Die goeie ouwe
Rotterdamsche Bank”. Ik heb twaalf jaar
met veel plezier gewerkt op de afdeling
effectenadministratie van deze bank aan
de Coolsingel. Het is inmiddels 45 jaar
geleden dat ik de bank heb verlaten.
Het verraste mij dat mijn naam als eerste
werd genoemd in het rijtje namen van
collega’s die Pim Venhorst noemde. Ik
zie ze allemaal nog zo voor mij en kan er
nog een paar namen aan toevoegen, namelijk Dieneke Geuze, Corry Jochem, de
heer Eilebrecht en de heer Deelen. Leuk
Pim, dat je dit stukje schreef! Precies
zoals het was.
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Reünie Ds. A.R. Rutgersschool Rotterdam-Blijdorp op
zaterdag 2 april 2011
Langs deze weg wil ik de redactie van
DOR hartelijk bedanken voor het plaatsen van een oproep voor het opsporen
van oud-leerlingen. Mede hierdoor
hebben zich vele oud-leerlingen gemeld,
waardoor de laatste reünie is bezocht
door 62 oud-leerlingen en er nu meer
klassen kunnen worden uitgenodigd. Wij
zijn nog op zoek naar de volgende oudleerlingen: Cursus 1947-1951:Corry v.d.
Bosch, Ineke Bestebreur, Jannie v.d. Bos,
Joke Nederland, Willy Kukulus. Cursus
1948-1952:Joop (van) Eck, Tom Langeveld, Ko Landman, Gerda Nienoord,
Hans Alber(t)s, Hannie Helders, Ellie
Boomgaards. Cursus 1949-1953:Cilla
Bestebreur, Ali Bik, Hennie Baas, Nel
van Vliet, Anneke v.d. Bogaard. Cursus
1950-1954:Else v.d. Ende, Tineke van
Veen, Louise Joosten, Mien de Lang.
Cursus 1951-1955:Emmie(y) Wolters,
Jan de Smidt, Marian van Straaten.
Cursus 1952-1956:Anneke Gütt, Arie
Hensens, Bert van Mourik, Dirk Schlosser, Filip Guns, Gerda van Andel, Hans
van Dijk, Harrie Arends, Hetty Heijnig,
Janneke Verhaar, Joke de Putter, Kees
Kooy, Koos Berkhout, Leen Ouweneel,
Loes v.d. Jagt, Magda de Bruin, Marian van Krevelen, Nel de Graaf, Nel
Speksnijder, Peter de Wit, Ria Bijleveld,
Simon Hollander, Theo v.d. Stap, Ursula
Schmidt, Wim Scholten.
Alle informatie over bovengenoemde
personen kan worden doorgegeven aan:
Frits ‘t Hart
Seine 43
2911 HG Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-324808
fritshart@planet.nl
------------------------------------------------Schuurs
In 1854 begonnen mijn betovergrootouders Arnold Schuurs en Marie- Louise
Dijkshoorn een winkel in manufacturen
aan de Binnenweg 64. Zij woonden op

nummer 62. Na de dood van MarieLouise in 1886 werd de zaak voortgezet
door A. Dijkshoorn. Rond 1910 kwam
hun zoon en mijn overgrootvader L.J.
Schuurs, getrouwd met Anna M.C.
Waals, als medefirmant in de zaak onder
de naam L.J. Schuurs & A. Dijkshoorn
Manufacturen. Voor het illustreren van
een document over de familiestamboom
zoek ik foto’s van het winkelpand en van
mijn overgrootmoeder Anna Waals. Wie
kan mij helpen aan foto’s en informatie
over A. Dijkshoorn
A.L.J. Schuurs
026. 351.38.11
arnold.schuurs@upcmail,nl
------------------------------------------------Rineke Seip
Met belangstelling heb ik de reünie
bij Van Nelle gevolgd. Daarbij ben ik
diverse keren de naam van Kees Seip
tegengekomen. Voor mij een stukje
nostalgie. Ik heb namelijk met zijn zuster
Rineke op de accountantskamer bij Stokvis gewerkt. Ze is getrouwd met Wim de
Jong en heeft twee zonen. Ik zou graag
achter haar adres komen. Ik hoop dat
iemand mij kan helpen.
Anneke van Gendt-van Dijk.
Pinksterbloemstraat 10
2931 TS Krimpen aan de Lek.
0180-514232
------------------------------------------------Fuikstraat
In verband met mijn genealogie zoek
ik een foto van de Fuikstraat rond de
jaren ’30. Daar was een waterstokerij
van de Gebroeders De Wit; dat waren
drie broers van mijn moeder. Mocht er
iemand zijn die daar nog iets over weet
of een foto bezit, dan zou ik daar graag
mee in contact komen.
Aad Gras
Kievitsweg 7
Ridderkerk
a.gras1@upcmail.nl)

Addie Schellevis
Ik zou graag weer in contact komen met
Addie Schellevis. We hebben samen in
1953 bij Tante Tini van Ree-Schermerhorn in de kolonie gezeten.
Corry Bisschops-Rambas
c.rambas@gmail.com
------------------------------------------------Wim H. de Vries
Bij mijn broer viel uit een oud boek een
doorslag met een boodschappen lijst
voor de wekelijkse trip van ons clubje.
Een ieder moest iets meenemen. De
trip was gepland op 24 juni 1962. De
volgende namen staan op de lijst; B.
Otten, A. Verhoef (druifje), W. de Vries,
R. Kroonen (dombo), F. v. Dongen.
Op het tweede vel staat een schets van
iemand achter een bureau met als tekst er
boven CC “ANDRE”. Daar wij menige
vakantie samen hebben doorgebracht
zou ik het leuk vinden na al die jaren
nog eens bij te praten. Je kan contact met
me opnemen via de mail zodat we iets
kunnen afspreken.
Berend Otten
b_otten@planet.nl
------------------------------------------------Foto’s
Voor het samenstellen van een presentatie over de spoorwegen in Rotterdam ben
ik op zoek naar foto’s van goederentreinen in de straten van de stad, een typisch
Rotterdams verschijnsel. Ik zou graag
kopieën van zulke foto’s maken, dus de
foto’s zelf kunt u rustig behouden. Uw
reacties graag aan N.Booij@telfort.nl of
0107855242.
------------------------------------------------1e Christelijke ambachtsschool, Gordelweg
Ik heb op de 1e Christelijke Ambachtsschool, Gordelweg gezeten, waar ik
voor instrumentmaker heb geleerd en
donderdag 29 juli 1948 mijn diploma
ontvangen.

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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Directeur was J.P.J. van de Berg. Leraren
waren J. Bos, C. Dirkse, W. Nobel, A.
Visser, N.P.v. Voorden, W. Wiegers en
S.D. Zoete.
Ik ben benieuwd wie er van mijn
klasgenoten nog leven en wat er van hen
is geworden. Ik heb nog een lijstje van
mijn klasgenoten en misschien zijn er
nog kinderen of familieleden van deze
instrumentmakers. Dan zou ik graag een
foto ontvangen, want we zijn tenslotte
allemaal wat veranderd van uiterlijk.
Graag via de mail, al vast hartelijk dank
voor de moeite.
De namen: Haagoord B., Hoogendoorn
G, Jong S.J.de, Jonker J.H., KLapwijk
F.J., Kleef K. A .v, Knulst P.M., Kooy
T.v.d., Lodewyks H., Pelt J.v., Riethof
H.M., Roestenburg D., Schaberg L.,
Snoek J., Taapken Jan, Tankink F., Turk
P.den, Junkenius W.G., Wittekoek R. en
Zoetekouw A.
Buijtendijk J.W
Klamdijk 195
3079 EZ Rotterdam
adsl479732@telfort.nl
------------------------------------------------Peter Post
Ik zoek Peter Post, geboren te Rotterdam 1949 en/of zijn vrouw Ada van
Westreene of hun twee kinderen Cesare
en Sacha. Peter is redacteur geweest bij
de Nieuwe Revue.
Ook zoek ik Peter zijn broer Robert,
geboren te Rotterdam 1954 en/of zijn
vrouw Mieke Jansen. Wie wil helpen?
Vragen komen van familie uit Engeland.
Adriaan C Leeuwis
Irisstraat 4
3202 RL Spijkenisse
0181 612616 of 06 49890638
------------------------------------------------Cor de Jong
Ik zoek Cor de Jong. Enige tijd geleden
kwam ik als medewerker van de stichting Historisch Charlois in het bezit van
een stapel brieven en ansichtkaarten,

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

afkomstig uit een woning die werd
gerenoveerd. Het betreft post die was
gericht, dan wel verzonden door ene Cor
de Jong. Ook komt de naam Huib van
de Berg uit de Rosestraat 354 veelvuldig
voor in de tekst achterop de kaart. Graag
wil ik de brieven en kaarten aan hem
geven. De post is afkomstig uit de jaren
‘60. Met belangstelling wacht ik op een
reactie van iemand die hem kent of heeft
gekend.
Martin den Hartog
de.hm@tiscali.nl
------------------------------------------------Dr Veen
Zijn er mensen die nog foto’s hebben
van de praktijk van dr Veen, die zijn
praktijk in Rotterdam-Noord had, op
de hoek van de Bergsingel/Bergselaan, tegenover de HBS. Wij zijn daar
geboren en door hem verzorgd van 1941
tot 1960.
Henk F. Coppens
Acacialaan 24
3286 XA Klaaswaal
0186-571793
------------------------------------------------Café Sport
Ik ben benieuwd hoe het een aantal
stamgasten van Café Sport in de Pijnackerstraat/hoek Zoomstraat is vergaan.
Met name Jan, Martin en Rien van Dijk,
Henk Sint, Wim de Geus, Wijnant Bitter
(zoon van Bertus Bitter van fietsenwinkel VERBI) en nog vele anderen, zoals
Joop Muilaard en Jan Verkleij.
Het was een gezellige en sfeervolle zaak,
waar ook Els (genoemd in DOR 23) wel
eens langs liep. Hopelijk zijn er meer
mensen die zich dit café herinneren en er
nog iets over kunnen vertellen.
J.G. Termaaten
Campanulastraat 16
3053 VA Rotterdam
010-2189249

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

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

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

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

Speurtocht naar ‘t Vliegend Hert

Wij zijn op zoek naar gegevens en/
of foto’s van de drijvende (stoom)
bok ‘t Vliegend Hert die onder de
vlag van de Steenkolen Handels
Vereeniging heeft gevaren in de
Rotterdamse wateren. Op bijgaande
foto, de enige die wij hebben, staat
schipper Frans de Smit met zijn
vrouw. Heeft u informatie die u met
ons wilt delen, dan helpt u ons de
speurtocht tot een succes te maken.

De computer wordt voor steeds meer dingen
gebruikt: van producten aanschaffen tot het
gebruik van sociale netwerken. Hierbij geeft
u regelmatig uw persoonlijke gegevens vrij
waardoor de kans op misbruik ontstaat. De
Ict-studenten van Studentaanhuis.nl helpen
u thuis bij het nemen van maatregelen, zodat
u veilig kunt internetten.

Gerrit de Smit en Frans van Driel
gerrit.de.smit@cofely-gdfsuez.nl

Café Serierse en
koffiehuis Mathijs de Kerver
Wie kan mij aan informatie en vooral
ook aan een foto helpen van het vooroorlogse café J.Serierse in de Zwarte
Paardenstraat 7 en van het koffiehuis
Mathijs de Kerver op Katendrecht ?
Alles is welkom. Bij voorbaat mijn
dank.
J.Paulissen
johnel@kabelfoon.nl
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tale televisie. Bovendien geven de studenten
privéles op uw eigen computer aan de hand van
uw eigen vragen of wensen.

De Ict-studenten helpen u bij het installeren van
een virusscanner en anti-spyware zodat uw
computer vrij blijft van virussen en reclame.
Doordat de techniek zich snel ontwikkelt is het
belangrijk uw computerprogramma’s en virusscanner automatisch te updaten zodat deze altijd op de hoogte zijn van de meest actuele
virussen. Tot slot kunt u ervoor zorgen dat uw
beveiliging goed is ingesteld en altijd aan staat
zodat u veilig kunt internetten.

- Schipper Jan de Smit en zijn vrouw -

Dirk Smitsstraat
Ik zoek mijn buurtmeisje Willie(y) Vogels. Zij woonde rond 19501960 in de Dirk Smittstraat 34 B. Later is zij met haar ouders verhuisd naar de Soetendaalseweg en vervolgens gaan samenwonen met
een man die een parapluwinkel had op de Soetendaalseweg. Verder
zoek ik Jan en Bep Groene(n)dijk en Arie van Leeuwen. Zij woonden in dezelfde periode naast Bep Metaal in de Dirk Smitsstraat.

Rob heeft samen met Ro ten Seldam
automatische updates ingesteld en een
virusscanner en anti-spyware geïnstalleerd.
Studentaanhuis.nl is op werkdagen
van 10 tot 17 uur bereikbaar via:

0900 – 200 12 12

Samen met de student

Tarieven:
Lidmaatschap 1e jaar € 9,Voorfietskosten € 9,Tarief € 9,- per half uur

De Ict-studenten van Studentaanhuis.nl kunnen
u thuis helpen bij het nemen van maatregelen
en u informeren over veilig internetten. Ook
lossen de studenten digitale problemen op,
zoals e-mailproblemen, het instellen van een
(draadloos) netwerk of het aansluiten van digi-

S.M.J. Fafie
Van Harmelenstr. 67
3042 LD Rotterdam
fafie@upcmail.nl

Puzzel mee en win !!!

Met deze puzzeloplossing raken we de kern van De Oud-Rotterdammer. Haar havens, wijken, straten, kroegen
en bevolking maken de stad. Elke twee weken mogen we over haar de mooiste verhalen lezen, het bewijs dat een
relatie met haar geen kortstondige romance is. Voor de één is het voetbal, voor de ander de geschiedenis. Iedereen
die ooit aan dit stukje Maas heeft gewoond heeft haar schoonheid ervaren.

(50cpm)

Voor meer informatie kijkt u op:

www.studentaanhuis.nl

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

De oplossing van de vorige puzzel is:

DE MAGIE VAN ROTTERDAM BLIJFT JE ALTIJD BIJ

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 8 DECEMBER 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

De volgende winnaars ontvangen twee kaarten voor één van de Zondagochtendconcerten.
Zij krijgen bericht over hun prijs:
Fam. Joosten, Rotterdam
W.van der Graaf, Schiedam
G. Linke, Rotterdam

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
1

Horizontaal
1. nagerecht; 7. uurwerk; 12. nachtkleding; 13. limonadesiroop; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. ongezellig; 19. hoofd van een
afdeling; 21. heden; 22. oeverkant; 24. dierenverblijf; 27. grap; 28. pronkziek; 30.
hertensoort; 31. hoog aanzien; 32. vruchtbaarmakende stof; 33. muurholte; 35.
plaats in Zuid-Holland; 37. voorzetsel; 38. vogelbek; 41. lang en smal stuk hout;
42. vrouw wier man is gestorven; 44. waarvan geen tweede is; 46. land in ZuidAmerika; 47. rivier in Duitsland; 48. deel van Duitsland; 49. gecastreerde hengst;
50. soort groente; 52. wreed Romeins heerser; 54. inwoner van Suriname; 56.
slaapplaats; 58. naaktloper; 61. kinderspeelgoed; 62. bekende planeet; 64.
plaaggeest; 65. gemalen graan; 67. duinvallei; 68. plaats in Gelderland; 70. sappig en zacht; 72. harde duw; 73 Europees land; 76. Nederlandse voetbalclub; 77.
int. autokenteken IJsland; 78. Europeaan; 79. plaats in Duitsland; 81. vogel; 82.
kever; 83. in elkaar (samen); 84. snijwerktuig; 86. lachwekkend (komisch); 87.
slonzige vrouw.
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4

5

12
15
22

17

8

29

25

39

35

44

21
27
32

36

37

41

42

45

47

43

46

48
50

49

51

52

55

56

61

57
63

67

72

68

73

77

53
58

62

66

59

69

70

71

75

78

76

79

80

83

81

84

86

60

64

74

82

11

20

31

40

10

26

30
34

9

14
19

24

33

65

7

18

23

28

38

6

13

16

54

Verticaal
1. vaak (meer dan eens); 2. Nederlandse politieke partij (afk.); 3. noodsein (afk.);
4. bijbelse reus; 5. soort bier; 6. deel van been; 7. gerecht met uien en vlees; 8.
kraaiachtige vogel; 9. moed (durf); 10. ondernemingsraad (afk.); 11. vulkanische
uitbarsting; 16. verfrissing; 18. verwaande houding; 20. raamscherm; 21. Nederlandse omroepstichting (afk.); 23. rivier in Rusland; 25. niveau van water; 26.
broedplaats; 27. spijslijst; 29. plaats in Engeland; 32. miniatuurstad bij Den Haag;
34. Japanse munt; 36. gezondmaking (van een bedrijf); 37. op grote afstand; 39.
naar omlaag; 40. netvleugelig insect; 42. Europese hoofdstad; 43. uitgestrekt
(ruim); 45. scheepstouw; 46. schrijfgerei; 51. cilinder; 53. Europeaan/Aziaat; 54.
kampeerplaats; 55. tafelgast; 56. vuilstortplaats; 57. tweegevecht; 59. land in
Azië; 60. Italiaanse landstreek; 62. buiten gevaar; 63. Europese taal; 66. godin
van de dageraad; 67. tweetal; 69. bouwland; 71. waterdoorlatend; 73. kleine
gemeente; 74. autoped; 75. proefopname; 78. wijfjeskanarie; 80. ontkenning; 82.
technische academie (afk.); 85. de oudere (Lat. afk.).

3

85

87
2

7

31

60

34

83

26

59
61

17
4

42
58

11

44

73

55

13
24

82

28

1

68

49

87

5

62

47

10

32

18

39

51
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Humanitas: wijkzorg!
Buddyzorg Humanitas Rotterdam

U kunt het verschil maken!
Bij de Stichting Humanitas in Rotterdam ondersteunen buddy’s
al jarenlang mensen met een chronische of levensbedreigende
ziekte. Het gaat om mensen van allerlei nationaliteiten, zowel
jongeren als volwassenen, die ernstig ziek zijn en een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
Buddy’s zijn gemotiveerde vrij- dan wij nu kunnen bieden: er
willigers die deze ernstig zieke staat inmiddels een aantal zieke
mensen bijstaan om het leven mensen op de wachtlijst voor
weer aan te kunnen of zij bie- een buddy en dat zouden we
den mensen steun in de laatste graag anders zien.
fase van hun leven. Concreet
kan dit betekenen: luisteren, sa- Training nieuwe vrijwilligers!
men praten, begrip tonen en Een buddy hoeft geen speciale
meedenken met de zieke. Ook opleiding te volgen, maar Budkan een buddy gevraagd wor- dyzorg Humanitas Rotterdam
den mee te gaan naar arts of biedt wel ondersteuning met
ziekenhuis, of samen ontspan- cursussen en intensieve begeleinende activiteiten te onderne- ding. Van belang is vooral dat
men als wandelen, naar film of een buddy stevig in zijn schoetheater, iets drinken op een ter- nen staat en zich kan inleven in
ras of actief helpen weer een de omstandigheden van een
sociaal netwerk op te bouwen. ziek persoon.
Zinvol vrijwilligerswerk
Voor ernstig of langdurig zieke
mensen is een buddy heel waardevol. De steun, tijd en aandacht geeft mensen nieuwe
kracht en is dan ook voor velen
van onbetaalbare waarde.
Buddywerk is zinvol en dankbaar. Je komt in aanraking met
omstandigheden waarmee je
anders niet in aanraking zou komen. Je geeft je tijd en aandacht
aan een ander en merkt dat die
persoon dat als wezenlijk ervaart. Dat is verrijkend.
Op dit moment zijn er bij Buddyzorg Humanitas Rotterdam
zo’n 25 mensen actief en daar
zijn we heel erg blij mee. Helaas
is de vraag naar buddy’s groter

Bent u die gemotiveerde vrijwilliger die graag wat voor een ander wil betekenen? Dan hebben
wij u ook iets te bieden:
Uitdagend en leerzaam vrijwilligerswerk.
Gemotiveerde collega’s.
Deelname aan trainingen.
Goede begeleiding.
WA- /ongevallenverzekering.
Onkostenvergoeding.

•
••
••
•

Heeft u belangstelling om buddy te worden bel dan met de coordinator van Buddyzorg: Elly
Beks. Zij is te bereiken op nummer: 010 - 425 01 15 of via
email: buddyzorg@stichtinghumanitas.nl. Meer informatie:
www.buddyzorg.org

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

Congres van Zweedse Äldreomsorgsdagarna

Humanitas-ambassadeur
Hans Becker in Zweden

Humanitas-ambassaseur Hans Becker was 28 oktober
jl. uitgenodigd als ‘zorggoeroe’ uit Nederland om aan
een volledig Zweeds publiek uiteen te zetten hoe Humanitas van de zorg een succesverhaal kon maken.

De Zweden waren niet over één
nacht ijs gegaan. Binnen een jaar
tijd waren de organisatoren van
Aldreomsorgsdagarna (Ouderenzorgorganisaties) tot vier keer toe
op bezoek in Rotterdam. Het congres, met 1.300 deelnemers, vond

plaats in Stockholm
in een gebouw dat
te vergelijken is met
de Ahoy. Hans Becker
werd in zijn presentatie bijgestaan door
Topsy Ros, die in de
discussie die volgde
op de presentatie de
vragen en antwoorden voor haar rekening nam. Zoals gebruikelijk werd de geplande tijd rijkelijk overschreden en
schoot de lunch erbij in. Dat was
voor de Zweden blijkbaar geen
probleem. Er waren veel vragen
over het hoe en waarom van de
Humanitasfilosofie. De organisatoren die een aantal Humanitasvestigingen hadden bezocht konden uit eigen ervaring de nodige
enthousiaste aanvullingen geven.
Tot verbazing van Hans Becker en
Topsy Ros waren de in het Zweeds
gestelde vragen goed te begrijpen (alhoewel de antwoorden in
het Engels werden gegeven). Het
tweedaagse congres werd, mede
door onze Rotterdamse bijdrage,
een groot succes genoemd.

Elke week Humanitas-TV!

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

Studenten lappen Pieter de Hoochweg op
Donderdag 18 november jl. rook het bij Humanitas
aan de Pieter de Hoochweg naar schone ramen en
vers gestreken wasgoed. Op die dag werd daar de
cursus Kwaliteit Studentenflex Bureau gegeven aan
alle studenten die via de StudentenFexpool huishoudelijk werk doen voor cliënten van Humanitas.
Nuriye Duran, Wilma zorg te waarborgen, heeft inPasmooy, Joan Touw middels al twee bijeenkomsten
en Joost Goedendorp
van Humanitas spanden zich in om de studenten zo goed mogelijk duidelijk te maken
wat in de praktijk van
hen verwacht wordt
en dat de dag zo goed
mogelijk zou verlopen.
Dit laatste resulteerde
in slechts één enkele
omgevallen
emmer
water.
De cursus wordt gegeven om de kwaliteit
van de huishoudelijke

Bezoek de
Humanitas
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

!

is entree

sea grat
Alle mu

Wonen bij Humanitas?

010 - 461 51 24

Werken bij Humanitas?

010 - 461 51 51

Vrijwilliger bij Humanitas?

010 - 461 52 48

gehad en is een groot succes.
Kwaliteitscertificaat
In totaal behaalden al meer
dan veertig studenten een
kwaliteitscertificaat, waaraan
Humanitas hoge eisen stelt.
De studenten vinden het een
hele leerzame cursus, ook voor
hun verdere leven.
Informatie
Meer informatie over de StudentenFlexpool vindt u op
www.studentenflexpool.nl

