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Op dansles bij Meyer et Fils
Deze week o.a.:

De foxtrot, Engelse wals, jive,
samba en cha cha cha. Dansles
hoorde vroeger bij je opvoeding.
Je begon ermee, als je een jaar
of zeventien was. Leuke herinneringen bewaar ik aan dansschool
Meyer et Fils aan de Henegouwerlaan. Wat was die eerste les
spannend! Vooral het moment
dat de heren, want zo werden
de jongens tijdens de dansles
genoemd, vanaf de overkant van
de zaal richting de dames liepen.
Je hoopte, dat die met die jeugdpuistjes niet op jou afkwam.

,,En weigeren mochten de dames
niet”, weet Paul Berman nog. Hij
was in de jaren ‘60/’70 in zijn
vrije tijd assistent op deze Rotterdamse dansschool. Als wij hem
benaderen,voor het ophalen van
herinneringen aan Meyer et Fils,
weet hij talloze leuke anekdotes te
vertellen. Bijvoorbeeld dat ze aan
de Henegouwerlaan in de garderobe
extra stropdassen hadden hangen,
want jasje/dasje was verplicht. Maar
laten we eerst even een stukje van
de geschiedenis van Instituut Dancer
Meyer et Fils belichten. Deze werd
in 1906 opgericht door de familie
Meyer. Van joodse origine met de
nodige gevolgen in de oorlog. In
die jaren werd de school tijdelijk
beheerd door Piet de Klerk. Na
1945 ging de dansschool terug naar
één van de broers, maar die zag het
al snel niet meer zitten. Daarom
werd Cor Roodenburg na een paar
maanden als beheerder/dansleraar
aangetrokken. Midden jaren ’70 is
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- Op de foto onder meer Aad Eerland, Ellen Moering, Cor Schakel en Jaap ?? -

de dansschool alsnog verkocht aan
Piet de Klerk, maar de naam Meyer
et Fils is tot op de dag van vandaag
gebleven.
Beginners
Paul: ,,Toen ik 18 jaar was, kreeg
ik, via het bedrijf waar ik jongste
bediende was, van één van de dames
het advies naar Meyer et Fils te
gaan. De cursus voor beginners heb
ik alleen gedaan, maar een jaar later
gingen we met z’n zessen. Allemaal
jongens uit Charlois. Drie van mijn
vrienden hebben daar trouwens
hun vrouw leren kennen! De eerste
les begon met het voorstellen van
de assistente en de dansleraar. De
volgende stap was, hoe een heer een

- Gespannen wachten op de uitslag van de medal test (foto’s Paul Berman) -

www.vanderspekuitvaart.nl

Amerikaans
dansen.
,,’Dansen
is plezier
voor twee’
was in die tijd een kreet”, vervolgt
Paul, ,,maar daarvoor moest je
wel voldoende heren hebben. Elke
dansschool had dat probleem en de
oplossing zat ‘m in het vragen van
jongens of ze extra avonden kwamen
dansen.” En zo werd Paul dus al snel
dansleraar/assistent. ,,In die tijd was
het gebruikelijk dat assistenten werden aangenomen voor een seizoen.
Dat liep van september tot mei.”
Vele bals
Meyer et Fils organiseerde veel bals
met bekende orkesten. In gebouw
Odeon en later in Palace aan de
Zomerhofstraat. Daar was het in de
grote zaal altijd bomvol. De bovenzaal was wat kleiner en daardoor
intiemer. Daar werd gedanst op
lekker swingende jazz. Paul: ,,Het
drukst waren het openingsbal op de
eerste zaterdag in november en het
Kerstbal. Het eindbal was in april.
De bals begonnen om acht uur en
eindigden om twee uur. Verder had
je nog scholierenbals en soirées

Zie onze producten en
behandelingen elders in deze krant

Begrafenis - Crematie
Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

- Een reclamefolder uit de jaren zeventig -

dame ten dans moest vragen. Zoals
eerst een lichte buiging naar de dame
maken, die dus niet mocht weigeren.
Later werd het een race, wie het eerste bij het knapste meisje was. Een
vaste partner voor de dansles was er
toen niet. Jammer vonden we dat!”
,,Vervolgens werd de danshouding
gedemonstreerd”, gaat Paul verder.
,,De heer en de dame stonden niet
recht tegenover elkaar, maar een
beetje naast elkaar, zodat zij hun
voeten tussen die van hun partner
konden plaatsen. Er werd dan eerst
een rondje gelopen in de zaal,
waarbij de heer vooruit liep en de
dame achteruit. Aan het eind van de
eerste les kende je dan de basis van
de foxtrot.” Later gevolgd door de
Engelse wals. Weet u het nog? Slow
slow quick quick slow. Indrukwekkend, die dansleraar in jacquet met
van die piepende zwarte schoenen op
de gladde vloer. Vooral niet te veel
in die grote spiegels kijken en jezelf
zien stuntelen. En wat hadden sommige jongens warme handen! Paul
vertelt, dat om half acht en om kwart
over negen les werd gegeven en
dat een cursus in die tijd uit vijftien
lessen bestond, met de mogelijkheid
van een vervolgcursus Latijns-
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op Nieuwjaarsdag en Tweede
Paasdag. In Palace konden
maximaal 1200 personen in twee
zalen terecht. Ik heb uitverkochte
avonden meegemaakt, waarbij op
last van de brandweer geen mensen
meer toegelaten mochten worden.
Terwijl er zeker nog zo’n 100 tot
150 buiten stonden om een kaartje
te kopen!” De orkesten losten elkaar
om twaalf uur af. Bekende orkesten
in die tijd waren de Dutch Swing
College Band (bestaat nog steeds),
The New Orleans Syncopators, The
Mixers en The North Stars. Maar
ook het Kesber Kolstee Kwartet
voor de echte jazz-liefhebbers. Paul:
,,De voorgeschreven kleding op
bals was eerst voor de dames ’in het
lang’, later werd ook een cocktailjapon toegestaan en weer later zelfs
broekpakken. De heren het liefst in
smoking of kostuum. Combinaties
werden geweerd. In de jaren ’70 was
het mode onder je colbert een witte
coltrui te dragen.”
Paul maakte ook de nieuwe trends
mee in het dansen. Zo werden klassieke dansen voorzien van nieuwe
variaties.
Lees verder op pagina 3
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SAMSUNG LCD TV
• 40 inch scherm / 102 CM
• Full HD 1080
• Stereo - teletekst
• 3 x HDMI
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‘De dansschool richtte zich op het betere publiek’.
Vervolg van voorpagina

Buiten de reguliere lessen werden ook
lessen aan doelgroepen gegeven.
Paul Berman: ,,Vereniging Internos
van de Rooms Katholieke kerk huurde
de zondagmiddag af en Meyer et Fils
was ook de huis-dansschool voor
de Rotterdamse Studenten Vereniging. Kinderen uit Hillegersberg en
Kralingen, zeg maar van de betere
stand, hadden na schooltijd speciale
lessen. Die gingen al vroeg naar dansles, omdat zij daar op latere leeftijd
vanwege studie geen tijd meer voor
hadden. Ze werden gebracht met van
die verlengde taxi’s met drie deuren
aan de zijkant. De jongens hadden een
blazer met stropdas aan. Het is ook
wel gebeurd, dat we kinderen thuis in
het grote herenhuis van hun ouders
les gaven.” Dan waren er nog de
privélessen aan diplomaten, die voor
een periode naar een ander continent
werden gestuurd. Daarvan werd wel
verwacht, dat ze konden dansen bij
ofﬁciële gelegenheden. ,,Ook zakenlui,
en werknemers van multinationals. Die
waren dan op verlof in Nederland en
volgden een aantal weken les. We hebben eens op maandagavond een Nederlandse minister, ik zal de naam niet
noemen, op privéles gehad. Militairen
die in het gevolg van de Koninklijke
familie meereisden. Sommige lessen
waren zo privé, dat wij als assistenten
zelfs weggestuurd werden!”
Meijer et Fils had in die tijd duidelijk
een naam hoog te houden.

Paul: ,,Men richtte zich op het zogenaamd betere publiek. Dansles hoorde
toen, net als leren autorijden, bij de
opvoeding. Etiquette stond bij deze
dansschool hoog in het vaandel en ik
ben in het begin diverse malen op een
correcte manier gecorrigeerd. Hoe
ik bijvoorbeeld mijn handen moest
houden als ik stond. Niet op de rug of
in je zakken, maar de ene hand over
de andere geslagen voor je. Als een
dame iets aan je wilde vragen, stond
je op. Dames rookten ook niet staand,
maar gingen zitten. En er werd op
het Nederlands gelet. Zo zei men niet
’dag’, maar ’goedenavond mevrouw of
meneer’. Men sprak ook niet over pils,
maar over een biertje. Als men tijdens
de les te ver ging in de ogen van
de dansleraar, werd er zeer discreet
ingegrepen. Zoals bij zakenlui, die met
hun secretaresse bij ons ’overwerk’
hadden.”
Andere tijden
Midden jaren zestig hadden de dansscholen en veel verenigingen het
zwaar. Je kreeg andere muziek, zoals
van de Beatles, en ook de televisie
kluisterde mensen aan de buis, waardoor er steeds minder werd gedanst.
Meyer et Fils merkte dat ook, maar
ging met haar tijd mee. De pianist
werd vervangen door grammofoonplaten met populaire muziek en de danszaal werd aangepast. Het aanbod aan
drankjes in de pauze werd groter. In de

- Dansleraar Rodenburg met zijn assistente Riekie Geerlof (1974) -

garderobe met kassa kwamen knaapjes
in plaats van haakjes en er werd met
bonnetjes gewerkt. Die garderobe was
overigens, toen Paul er nog assisteerde, op zaterdag vaak te klein. ,,Op
zaterdagmiddag hadden veel leerlingen
ook andere verplichtingen. Zoals hockey en tennis. Met die sporttassen erbij
was het al gauw vol. De komst van een
helm op de bromﬁets zorgde ook voor
ruimteproblemen. Dansen is plezier
voor twee, zei ik al eerder, maar voor
mij was het ’een sport in je goeie pak’.

Tot op de dag van vandaag merk ik,
dat ik tien jaar met de stijldanssport
bezig ben geweest. Ik danste zoveel,
dat ik in de zomermaanden makkelijk
tien kilo zwaarder werd. Dat was er
met de kerst overigens al weer af. Het
was voor mij de kunst aan te voelen,
hoe je iemand het best kon begeleiden.
De één had een zetje nodig, bij de
ander was je woordkeuze belangrijk.
Weer anderen moest je echt meeslepen, dat noemden we het zogenaamde
’karretje rijden’.”

CCtje Van Potgieter tot Davids
Het is een oud gezegde: “Wie verre reizen doet, kan nooit z’n bek
houden.” U kent natuurlijk allemaal nog van de mulo het volgende
gedicht, het is, meen ik, van Potgieter:

c foto burosolo.nl

“Bereisde Roel zag op zijn tochten geweldig veel:
Twee bullebijters vochten voor het wijnhuis in een oude Poolse stad,
Terwijl hij juist aan het venster zat.
Zulk vechten, mensen! Ze verslonden malkander letterlijk!
Bij elke hap ging oor of poot er af
En glad als vet er door.
Ons scheiden kwam te laat; wij vonden, op mijn eer,
Het restje, de staarten en niet meer…”

Cox Column

Want die bereisde Roelen met al hun
verhalen roepen bij de thuisblijver
natuurlijk ook een hoop kinnesinne op.
Maar wat onmiskenbaar overeind blijft,
is dat reizen, als je goed kijkt, je blik verruimt. En dan bedoel ik natuurlijk niet
die vakantiegangers die op het strand
van Spanje zitten en denken dat ze op de
Canarische Eilanden zijn, of andersom.
Vroeger was er zo’n tv-programma,
dat de mensen op de kaart moesten
aanwijzen waar ze dachten dat ze zaten.
Hilarisch! Maar ja, hangt er vandaag de
dag nog wel eens een kaart voor de klas,
met een meester erbij met een aanwijsstok? Zal wel niet. Wegbezuinigd. Zalig

zijn wij, die school gegaan hebben vóór
de Mammoetwet, toen je nog wat te
leren kreeg, voordat de Partij van de
Arbeid zijn sloopwerkzaamheden in het
onderwijs had uitgevoerd.
Wat in het buitenland buitengewoon
verfrissend werkt, is dat je door krijgt
dat Nederland helemaal niets voorstelt.
Ik las in Kaapstad elke ochtend de Cape
Times, een kloeke krant, in het weekend
woog ie anderhalve kilo; een beetje
Herald Tribune-achtig, zelfde cartoons
bijvoorbeeld, en in al die dagen heb ik
niet één bericht gelezen dat ook maar
in de verste verte iets met Nederland
te maken had (Behalve toen Nederland

op het nippertje verloor van Engeland
met cricket). Veel nieuws over het land
zelf natuurlijk, en hoewel het er redelijk
lijkt te gaan, is er ook veel bezorgdheid,
over de veiligheid bijvoorbeeld, maar ja
die is er hier ook. Zoals bij veel nieuwe
landen, dat mag je toch wel stellen na
de afschafﬁng van de Apartheid, is er
veel corruptie, en zwart en blank naast
elkaar is natuurlijk ook een soort vulkaan
waarvan je hoopt dat ie niet los barst. Ik
ben niet verder geweest dan de Kaapprovincie, mensen wat een schitterend
land. Ik ben naar het puntje van Kaap
de Goede Hoop gereden en begon daar
onbesuisd aan de klim naar de vuurtoren.
Halverwege “doch ik dat ik het aﬂee”,
om met Louis Davids te spreken, ik liep
te hijgen als een postpaard, ik dacht:
“Zal ik er maar bij neer vallen”, maar ik
liep te midden van een groepje lekkere
kakelende Spaanse meiden van een jaar
of achttien en ik dacht, die gaan natuurlijk niet een ouwe man naar beneden
dragen, dus heb ik doorgezet en even
later stond ik op het uiterste puntje van
Afrika en keek naar de Atlantische en Indische Oceaan tegelijk. Dit meegemaakt
te hebben wordt in mijn geval misschien

Paul kijkt terug op een leuke tijd. Hij
heeft zelfs nog zijn leskaart van het
seizoen 1965/66 bewaard. Daarop is
te zien dat vijftien danslessen toen 40
gulden kostten. ,,Te betalen in vier
termijnen, waarvan de laatste termijn
de zevende of achtste les betaald
moest zijn.”
Bab Riem Vis

alleen overtroffen door het feit dat ik op
een mooie zomernacht in ’73 samen met
Henk Klunder van de vuurtoren van Urk
heb af staan wateren.
Over Louis Davids gesproken, u weet
natuurlijk dat hij een Rotterdammer was.
Geboren in de Zandstraat, dat was ruw
gesproken waar nu het stadhuis staat.
Om ruimte voor het stadhuis te maken,
moest de hele rosse buurt daar worden
afgebroken, vandaar dat Speenhoff zong:
”De meiden motten uit d’r huissies,
De burgemeester mot er in…”
Achter het Stadhuis (hoe heet het daar,
Haagseveer?), bevond zich dan ook een
bijzonder aardig Davidsmonumentje,
dat u wellicht nog nooit gezien hebt.
In de vorm van een gebroken grammofoonplaatje, ontworpen door Mathieu
Ficheroux. Ik zeg “bevond”, want het
is na een bouwwoede verdwenen. Het
komt toch wel terug?
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Kasteelbank in
Leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met
bijpassende fauteuil
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Zomeropruiming
Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

Mode voor
ieder moment!

010 888 22 15

Wij zijn er altijd
als u ons nodig
heeft!

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

Ook als u niet, of ergens anders
verzekerd bent, regelen wij uw
uitvaart zoals u dat wilt.

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar.

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

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

Rotterdam
Bel 010 - 202 14 33
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333

Bel 010 - 293 04 22
Monuta Memoriam
Langenhorst 100

Laat U verrassen
door onze blazers
Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 25

-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

Relax draai fauteuil
PU/Leder met zware
RVS draai voet
Kom deze bezichtigen
in onze showroom

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

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
*indien voorradig
met bijzondere afwerkingen in het leer en stof etc.

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

Schiedam
Bel 010 - 426 76 78
Monuta
Burg. H. Gretelaan 377

Vlaardingen
Bel 010 - 434 81 97
Monuta
Verploegh Chasséplein 3

Opbaring in de gehele regio mogelijk

www.monuta.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 137”
Niet alleen (oud)-Rotterdammers stuurden oplossingen in, maar ook
bewoners van ‘de eilanden’. Voor de laatst genoemde groep waren de
gebouwen op WWDN-foto 137 zeer bekend: het christelijk ziekenhuis
Eudokia op de Rotterdamse Bergweg. Vooral van ‘de eilanden’ kwamen
destijds patiënten, die vanwege hun geloof in dit ziekenhuis behandeld
wensten te worden.

Het goede antwoord is dus Ziekenhuis
Eudokia Bergweg, maar ik heb even
overwogen om ‘Ziekenhuis aan de Bergweg’ of ‘Bergwegziekenhuis’ ook goed te
keuren. Tot ik bij deze oplossingen ineens
zag, dat dit ziekenhuis ná sloop vervangen was door een Humanitas-tehuis.
En dat is nu net niet waar; Eudokia is
vervangen door een leuk, klein winkelcentrum.
Dat ‘Eudokia’ en ‘Bergweg’ wel veel
met elkaar te maken hadden, bleek aan
het einde van de jaren negentig. Beide
ziekenhuizen fuseerden en besloten tot
de bouw van één nieuw ziekenhuis: het
IJssellandziekenhuis in Capelle aan den
IJssel.
Dat ik later in de Doctor Hekmanstraat
90 precies op de locatie kwam te wonen,
waar de Operatie-afdeling was en
waarvan mijn zusje Nel (Bokhove) jaren
hoofd was geweest, zal wel onder het
(niet bestaande?) toeval vallen.
A.J. Kersten (Bennekom): “Ziekenhuis Eudokia gelegen aan de Bergweg
in het Oude Noorden van Rotterdam.
Het ziekenhuis waar ik in 1947 werd
geboren. In die buurt groeide ik ook op:
aan de Schiekade, bijna hoek Walenburgerweg. Het nu drukke kruispunt
was destijds de gedempte Schie met de
Heulbrug. Het ziekenhuis zelf lag tussen
de Bergsingel en het stationnetje van het
Hofpleinlijntje naar Den Haag. Ik zat op
de kleuterschool in de Insulindestraat.
Het Eudokia-ziekenhuis had een goede
naam. Daar ging je vooral naar toe als je
gereformeerd was; en dus niet naar het
Bergweg- of Coolsingelziekenhuis. Ook
dat is verleden tijd!”
Wilma Vos: “Ja hoor, ik zag het meteen.
Hoewel het een foto moet zijn van
ver voor 1980, toen ik de opleiding
tot A-verpleegkundige ging volgen in
huize Welbehagen. Dat was net nadat de
laatste ‘oude’ hoofdzuster was verdwenen en dat scheelde veel gedoe met het
opmaken van de bedden en andere (niet
zo belangrijke) regeltjes. Wel moesten we
vleeskleurige panties dragen, en toen een
nieuwe leerling het waagde rode- of zelfs
groene panties te dragen, was Leiden in
last! Ze had in elk geval een trend gezet,
want kort daarna mochten met warm
weer de panties zelfs uit. Ik woonde in de
zusterflat en was daardoor ongeveer 24
uur per dag in het ziekenhuis. Vanuit mijn
kamer kon ik zo de afdeling inkijken,
waar ik werkte tijdens het tweede jaar
van de opleiding. Wat was ik blij, toen ik
weer van afdeling wisselde, dat begrijp
je. Hoewel ik nog net geen 50 jaar ben,

lees ik De Oud-Rotterdammer met veel
plezier. Mijn moeder is nu 94 jaar en samen zoeken we de oplossing voor Waar
was dat nou. Zo komen veel verhalen
boven tafel!”
Marjan Monster de Regt (Vlaardingen):
“Ik heb in 1971, na mijn galblaas-operatie, heel wat uurtjes zitten wachten in het
dagverblijf van het Eudokia-ziekenhuis,
dat uitkeek op de Bergweg. Destijds lag
je na zo’n operatie veertien dagen in
het ziekenhuis. De ingang van Eudokia
was op de Bergsingel. Ook mijn jongste
dochter Bianca werd er in 1973 geboren.
Ik heb goede herinneringen aan het
ziekenhuis.”
Bas de Zeeuw: “Het is de voorgevel van
het gesloopte ziekenhuis Eudokia aan de
Bergweg te Rotterdam, met een bijzondere glazen serre. Ik bewaar aan deze
plek dierbare herinneringen. Als timmerman van begin twintig jaar (nu ruim
vijftig jaar geleden) heb ik daar ruim
twee jaar met groot plezier gewerkt in de
vaste onderhoudsploeg. Het kon ook niet
uitblijven, dat ik op één van de tientallen
verpleegsters, keukenprinsessen, huishoudelijke medewerksters, en veel ander
“loslopend” schoons, verliefd raakte en
verkering kreeg. Tot mijn grote verdriet
ging het ook weer uit. Mijn “zielepijn”
was voor de grote baas, GeneesheerDirecteur Dr Dekker, aanleiding, mij een
enkele dag met behoud van salaris naar
huis te sturen. Aardige man! Aan de
Bergsingelzijde kwam men door een grote poort op een soort binnenplaats, waar
in het midden een enorme schoorsteen
stond, die diende als rookafvoer voor het
te verbranden huisvuil van Eudokia. Op
die binnenplaats vond men ook de timmerwerkplaats, met ramen net boven het
maaiveld. Boven die werkplaats bevond
zich de polikliniek, die bereikbaar was
via een stenen trap naast de genoemde
ramen van de werkplaats. Tegenover
de werkplaats was de ingang naar het
mortuarium. Lopend langs de genoemde
verbrandingsinstallatie, kwam men door
een brede lage toegang (je moest echt
door de knieën) in de tuin, waar lopende
patiënten, voor zover mogelijk, mochten
vertoeven.
Behalve onderhoudsklussen, was het ook
mijn taak tijdens vakanties van collega’s,
het huisvuil bij de afdelingen op te halen,
alsmede het vuile beddengoed e.d. Later
mocht ik met een oudere collega eens per
maand de salarissen van het personeel
ophalen bij een grote bank aan de Blaak.
Het geld werd door de bankbediende
in een grote tas gedaan, waarmee wij
vervolgens weer op pad togen, maar nu
in een taxi. Want stel je voor........ Op de

TOEN
heenweg moesten we gebruik maken van
het openbaar vervoer.
Eenmaal terug in Eudokia werden we
ontboden bij de hoofdboekhouder, die
vervolgens met zijn mensen aan de slag
ging, om alles in de salariszakjes te stoppen. We werden soms verwend met een
bakje koffie en een koekje op zijn kamer.
Ook herinner ik mij, dat ik jaren later
werd geholpen door de beroemde chirurg
Dr. Wiggers, die een enorme jaap op mijn
scheenbeen keurig heeft opgekalefaterd.
Omstreeks diezelfde tijd werd ons zoontje goed geholpen aan een flinke wond
aan zijn kin, die hij had opgelopen bij een
valpartij in de polikliniek. Er valt meer
te vertellen, maar genoemde periode was
een fijne en mooie tijd!”
J. Stienstra (Oostvoorne): “De foto toont
onmiskenbaar het ziekenhuis Eudokia,
met in de rechtervleugel het in dezelfde
stijl aangebouwde radiologisch instituut.
Tegenwoordig zou men dat de Röntgenafdeling noemen. Ik ben jarenlang bijna
dagelijks langs Eudokia gereden. Vanaf
september 1927 bracht mijn zus (die later
jarenlang bij “De Rotterdammer” heeft
gewerkt) mij en mijn vriendje Arie van
Tienhoven, die toen schuin tegenover
ons in de Willebrordusstraat woonde, de
eerste paar jaar naar de Keucheniusschool
in de Zomerhofstraat, een zogenaamde.
kopschool met tien leslokalen. We liepen
dan via de Rodenrijselaan/Bergweg/
Vijverhofstraat naar de Zomerhofstraat in
een klein half uurtje per keer. We liepen
speciaal door de Vijverhofstraat, omdat
je bij slecht weer daar meestal droog kon
lopen onder het viaduct van het Hofpleintreintje. Toen we eenmaal in de derde
klas zaten, mochten we langzamerhand
zonder zus naar school. Maar we moesten
nog een tijd lang dóórlopen, voorbij Eudokia tot Station Bergweg, want daar was
de veiligste oversteekplaats. Bovendien
kwam je dan in de Vijverhofstraat langs
de Gebroeders Van Eijsden en kon je zo
af en toe eens achterop een sleperswagen
wippen en meerijden tot de Zomerhofstraat. Van Eijsden was een stalhouderij,
tussen de achtertuinen van het eerste blok
huizen links, met van die grote knollen
(trekpaarden). Als je je rustig hield en
er geen kwaaie Pier rondliep, kon je
daar wel eens naar binnen lopen bij de
paarden, die niet aan het werk waren.
Het rook daar altijd zo heerlijk naar
hooi en stro. Eudokia had ook een groot
zusterhuis. Het was voor de verpleegsters
toen niet gebruikelijk, als je niet dicht in
de buurt woonde, om elk “vrij” weekend
naar huis te gaan. De meesten kwamen
echt van ver. Zodoende hadden wij thuis

NU
op zondagavond vaak mee-eters, die de
rest van de avond bleven hangen. Soms
was er ook een marinier uit de Oostpleinkazerne. Er was ook een Duitse verpleegster, Helga (Schneider?), die de zondag
vóór Pinksteren 1940 nog bij ons was
en we daarna nooit meer gezien hebben.
Je hoorde later verhalen, dat Duitse verpleegsters meestal spionnen waren. Zelf
ben ik in juli 1943 opgepakt en in Duitsland tewerkgesteld op het hoofdkantoor
van een groot expeditie en binnenscheepvaartbedrijf in Dortmund, aan het eind
van de Mallinckrodtstrasse bij DortmundHafen. Toevallig woonden de ouders van
Helga ook aan de Mallinckrodtstrasse. Ik
voelde me niet zo senang, maar toch was
ik erg nieuwsgierig en heb daar een keer
aangebeld. Het gesprek vond aan de open
voordeur plaats. Helga had nooit iets over
ons verteld tegen haar ouders. Ze vertel-

den me dat ze niet meer thuis woonde,
maar getrouwd was “met de Feldwebel
SS, met wie zij al vóór de oorlog verloofd was.” Ze bleek dus inderdaad “van
de verkeerde kant” te zijn.”
R. Goedhart (Capelle aan den Ijssel):
“Eudokia is voor mij, als Rotterdammer,
een bekend ziekenhuis. Ik ben er geboren
en mijn vrouw heeft er gewerkt als
verpleegkundige.”
Mevrouw W.E. Snikkers-van der Perk,
Prins Mauritsstraat 2, 3116 GG Schiedam
is uitgeloot voor de Rotterdamse attentie.
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 139

Met de WWDN-foto zie je het Rotterdam van toen aan alle kanten passeren. Is het de
ene keer een stille straat, die nu vol staat met geparkeerde auto’s, de andere keer is het
een gebouw, dat ‘iedereen’ heeft gekend, maar in 2011 al jaren gesloopt is.
Deze keer zien we heel veel kinderkopjes, een ‘modern’ gebouw, een scheef gezakt
pand én een spoorlijn.
Het is 1958.
O ja, voor een echte English High Tea moet je in 2011 hier in de buurt zijn.

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 21 maart 2011 per post zenden aan:
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk om een attentie naar
een e-mailadres te sturen.
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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

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis

KUNSTGEBITTEN


* 3 jaar garantie



* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl



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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

Sta-op fauteuil Omega
Sta
40%
korting

+ Moeiteloos opstaan
+ In oersterk microber
+ Slechts 5 dagen levertijd!

€ 690,-

390,-

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812
Concept-uitvaart vanaf € 2.950,-Vraag een vrijblijvende offerte aan.

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

Relaxfauteuils v.a. €290,- | Scootmobielen v.a. €300,Showrooms in: Westkadijk10, NIJKERK - IJsselmondselaan 175,
ROTTERDAM - (di. t/m za. van 10-17 u.)

Of bel voor een demonstratie bij u thuis:

0341 - 27 40 70 - www.schippercomfort.nl
Ja, ik wil graag info over showroommodellen en gebruikte scootmobielen!
Dhr

Naam

Mevr

Elke dag op reis,
zonder autorijbewijs
Brommobielcentrum Both
Bij ons heeft
u alle keus
Zowel nieuw, als gebruikt.

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail

S1oudrotterdammer_wk9

Zonder postzegel opsturen naar: Schipper Comfort, Antw. nr. 512, 8070 VB Nunspeet

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

In de periode tot 1 april moet weer aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting in 2010. Als men er nog niet aan toe is, kan eenvoudig uitstel worden gevraagd aan de Belastingdienst.

Hoge boete bij onwil aangifte belasting
Vergeetachtigheid – zeker onwil – om vóór 1 april aangifte te
doen voor de inkomstenbelastingen, als de Belastingdienst
dat vraagt, kan een dure kwestie worden. Eerst – en al snel
na 1 april – zal de Belastingdienst een herinnering sturen en
vervolgens een aanmaning. Wordt op de aanmaning niet binnen tien dagen aangifte gedaan, dan krijgt men een boete. De
hoogte van de boete is volgens de wet maximaal € 4920. In
een ‘normaal’ geval zal de boete echter ‘slechts’ € 226 bedragen. Als het verzuim voor aangifte doorgaat, moet men al snel
een boete van € 984 betalen. In bijzondere gevallen kan de
belastinginspecteur dit laten oplopen tot het maximum.

Informatie
Opinie

Een boete is altijd zondegeld. Bovendien, als men niet in staat is zelf de
belastingaangifte te verzorgen, kan men
dat heel goedkoop of zelfs gratis door
een ander laten doen. Hoewel elektronisch aangifte doen met een computer
via internet voor particulieren veelal
een ﬂuitje van een cent is, kunnen we
ons goed voorstellen, dat men daar als
een berg tegen opziet. Daarom staan er
weer volop hulptroepen klaar. Zij maken
uiteraard ook gebruik van de computerprogramma’s. Ervaren helpers hebben
binnen een kwartiertje mensen geholpen,
die geen ingewikkelde ﬁscale posten
hebben. In vergelijking met de vroeger
in te vullen, vaak onbegrijpelijke,
papieren aangifteformulieren spreekt de
elektronische aangifte voor zich en is er
een grote mate van zelfcontrole. Voor
een vlotte afhandeling is het natuurlijk
wel zaak alle relevante gegevens van
u en uw eventuele partner bij de hand
te hebben, zoals alle jaaropgaven van
lonen en uitkeringen, documenten van
de belastingdienst, spaarsaldi en beleggingen, gegevens over de eigen woning,

en – zeker als het gaat om ouderen – alle
uitgaven voor ziekte.

Gratis
Indien u nog beschikt over een kopie van
de aangifte over 2009, komt die bij de
aangifte over 2010 handig van pas. De
Belastingdienst helpt zelfs gratis minder
daadkrachtige particulieren. Daarover
kunt u en over andere zaken vragen stellen aan de belastingtelefoon: 0800 0543.
Gratis belastinghulp (of voor een ‘fooitje’) is vaak te krijgen bij familieleden,
kennissen, ouderenbonden, vakbonden
en vrijwilligers in zorgcentra. Daarnaast
zijn er de commerciële administratieen belastingadviesbureaus. Voor deze
professionele diensten moet men wel
betalen, hoewel de tarieven, zeker bij
eenvoudige handelingen, best meevallen.
Worden de belastingperikelen wat ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine zelfstandigen, bij bezit van ander onroerend
goed, bijzondere beleggingen en ﬂink
vermogen, of bij ingewikkelde echtscheidingsconstructies, dan is het raadzaam
de betaalde specialisten in te schakelen,

als men zelf niet zeker van zijn zaak is.
Voor de mensen, die géén verzoek tot
aangifte van de Belastingdienst vóór 1
april hebben gekregen, kan het ook zeer
aantrekkelijk zijn – mag ook nog in de
loop van het jaar – te onderzoeken of zij
misschien belasting kunnen terugclaimen. Bij verschillende werkgevers in één
jaar en bij hoge ziektekosten voor eigen
rekening is dat vaak het geval.

Gemakkelijker
Doet u voor de eerste keer aangifte, dan
is het goed te weten, dat de Belastingdienst het steeds gemakkelijker maakt,
door alvast een aantal gegevens – bijvoorbeeld loon, uitkering en WOZ-waarde – in te vullen. U hoeft ze dan alleen
nog maar te controleren en inkomsten,
die niet zijn geregistreerd, aan te vullen.
Om die gegevens te krijgen, moet u zich
inloggen bij de Belastingdienst met een
zogenoemde veilige DigiD-code. Voor
wie helemaal niet thuis is in digitale aangifte en het niet door een ander wil laten
doen, kan nog een (ingewikkeld) ouderwets papieren P-formulier aanvragen.
Voor ouderen zijn ook vaak extra aftrekposten, die overigens grotendeels worden
meegenomen in de eenvoudige digitale
aangifte. Voor de doe-het-zelvers, die
met wat ingewikkelder zaken te maken
hebben, is een goede belastinggids aan
te bevelen. Koploper in Nederland is de
jaarlijkse Elsevier Belasting Almanak.
Een schat aan informatie staat daarin.

Toenemende kosten
Grappig is dat dit jaar in het voorwoord
wordt verwezen naar een humoristische uitspraak van econoom John L.
Chapman: “Tegenwoordig leeft een man
gemiddeld 25 jaar langer dan een eeuw
geleden. Hij móet wel, om al zijn belastingen te kunnen betalen.” Vervolgens
gaat hij in op de toenemende kosten
voor de samenleving van de langere
levensduur. “Glashelder is, dat het nogal
verschil maakt of iemand, die 65 jaar is
geworden, nog een levensverwachting
heeft van gemiddeld vijf jaar of gemiddeld twintig jaar. Het geld dat nodig is
voor de inkomensvoorziening gedurende
een langere oude dag moet op de één
of andere manier worden opgebracht.”
De politiek en de sociale partners zijn
daarmee volop bezig. Langer werken en
later met pensioen gaan, zijn daarbij de
hoofdthema’s. Elsevier Belasting Almanak richt zich dan ook op vele ﬁnanciële
en ﬁscale aspecten van de oude dag en
de voorbereidingen daarop. De hefﬁng
van belastingen en sociale premies maakt
het de regering mogelijk haar beleid uit
te voeren, uitkeringen te doen en de (belangrijke) infrastructuur van ons land in
stand te houden of aan te passen. Binnen
de wettelijke kaders zijn er ook mogelijkheden zo weinig mogelijk belasting
te betalen. Altijd in verhouding met uw
inkomen en vermogen. Als u zich daaraan houdt, dan is het een goede zaak als
u heel veel belasting moet betalen, want
dan weet u zeker, dat u ook een heel
hoog inkomen hebt genoten in 2010.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht

Sociale voorzieningen

Kleinkinderen in
testament opnemen
Ik ben nu alleenstaand en heb twee
getrouwde zoons en vier kleinkinderen.
Ik heb bedacht, dat het wellicht voor
de erfbelasting voordeliger is, wanneer ik ook mijn vier kleinkinderen tot
erfgenaam benoem. Is dat juist? Moet
ik dan een testament door een notaris
laten opmaken of kan dat ook met een
door mij zelf opgestelde verklaring?

Invloed AOW op
IOAW-uitkering
Ik heb nu een IOAW-uitkering. Mijn
vrouw wordt volgend jaar 65 jaar.
Moet ik tegen die tijd de AOW van mijn
vrouw opgeven vanwege haar eigen
inkomen?

U kunt het inderdaad op die manier
doen. Daarvoor is wel een testament
nodig. Dus u moet naar de notaris. In
het testament kunt u opnemen - binnen
de wettelijke mogelijkheden - wat u
wilt. Een codicil (een eigen opgestelde
verklaring) is er alleen om vast te
stellen, hoe uw crematie of begrafenis
moet worden geregeld en/of naar wie
uw ‘spulletjes’ moeten gaan. Aan een
codicil worden overigens ook eisen
gesteld. Zie daarvoor www.notaris.nl.

De IOAW is een uitkering op bijstandsniveau per huishouden, waarbij geen
vermogenstoets plaatsvindt. Andere
inkomsten, dus ook de AOW van uw
vrouw, worden op de uitkering van de
sociale dienst in uw gemeente gekort.
Overleg met de sociale dienst ook over
de eventuele toeslag op de AOW, die
uw vrouw mogelijk kan krijgen voor u
als jongere partner

AOW en pensioen
Executeurvergoeding
bij toeslag op AOW
Een kennis van mij (een dame van

86) heeft mij en haar neef in haar
testament benoemd tot executeur. Voor
de ﬁnanciële afwikkeling is een notaris
benoemd. De vergoeding, die wij
als executeurs krijgen, valt onder de
inkomstenbelasting. Over het door ons
te ontvangen bedrag zijn wij inkomsten
verschuldigd.
Deze maand word ik 64 jaar. Mijn
man is 69. Ik heb zelf geen inkomsten
en ontvang dus een aanvulling op zijn
AOW. Als deze kennis komt te overlijden, voordat ik de leeftijd van 65 jaar
bereik, wat zijn dan de consequenties?
U man krijgt waarschijnlijk een toeslag
op zijn AOW voor u als jongere partner. Zodra u zelf 65 jaar wordt, krijgt u
de AOW voor gehuwden (die overigens
gelijk is aan de volle toeslag).
Inkomsten uit arbeid (waaronder ook
uw vergoeding als executeur) moeten
worden verrekend met de toeslag, die
uw man krijgt. Gaat het echter om ge-

ringe bedragen, dan hebben inkomsten
uit arbeid van u tot €213,66 per maand
geen invloed op de toeslag van uw
man. Bij inkomsten daarboven wordt
zijn toeslag voor tweederde gekort van
deze verdiensten. Dat betekent, dat
bij een inkomen van ruim €1279 (per
maand) van u, uw man helemaal geen
toeslag krijgt in die maand.
Uw inkomsten hebben natuurlijk
ook enigszins invloed op de hefﬁngskorting, als u die bij voorhefﬁng
maandelijks laat uitbetalen. Anders
komen ze vanzelf terug bij de jaarlijkse
belastingaangifte achteraf.
Met partnerpensioen
WW-uitkering vragen
Ik ben bijna 60 en heb een arbeidsverleden van ruim 41 jaar. Binnenkort
loopt mijn contract af. Dat is al driemaal verlengd. Ik kan door de crisis
niet in vaste dienst genomen worden.
Als ik voor aﬂoop van het contract
geen ander werk heb kunnen vinden,

Specifieke
zorgkosten
De aftrek van ziektekosten speelt
heel veel bij ouderen. Die regeling
is over 2009 drastisch veranderd.
Voor chronisch zieken zijn er
automatische terugbetalingen, zoals
de algemene tegemoetkoming voor
chronisch zieken en gehandicapten.
Het Centraal Administratiekantoor
(CAK) regelt dat. Op www.testwtcg.
nl kunt u zien, of u in aanmerking
komt voor de tegemoetkoming.
Daarnaast zijn er via de aangifte
inkomstenbelasting nog (beperkte)
mogelijkheden voor aftrek van
speciﬁeke zorgkosten, waarvoor
men zelf is opgedraaid. Bij digitale
aangifte komt u ze vanzelf tegen.
Fiscale partners moeten die samenvoegen.
Door de automatische regeling
voor tegemoetkomingen zijn de
drempels wel lastiger te halen. Als
het drempelinkomen (bij partners
dus van beiden) tussen de € 14.577
en € 38.722 zit, dan is de eerste
1,65 procent daarvan voor eigen
rekening. Bij hogere inkomens loopt
de drempel hard op.
Het valt dus niet meer mee belastingteruggave, op grond van de
zorgkosten, te halen, omdat heel
veel van de uitgaven ook onder de
ziektekostenverzekering vallen.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
moet ik een WW-uitkering gaan aanvragen. Nu ontvang ik sinds kort een
pensioen van mijn ex-partner. Wordt
dit pensioen gekort op mijn WW-uitkering? Kan ik dit pensioen vast laten
zetten of net als bij een ‘gouden handdruk’ in een stamrecht uitstellen?
De WW-uitkering staat los van andere
voorzieningen, zoals partnerpensioen
en vermogen. Echter, zodra u in de
bijstand komt, of andere voorzieningen
van de sociale dienst in uw gemeente
krijgt, zal het partnerpensioen (ook het
nabestaandenpensioen) in zijn geheel
worden gekort op de uitkering.
Al ingegaan partnerpensioen is in
verreweg de meeste gevallen niet meer
vooruit te schuiven of af te kopen. Om
het zeker te weten, zal u het pensioenreglement van de pensioeninstelling
daarop moeten napluizen of daarover
informatie vragen
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WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Gedenktekens

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

met een persoonlijke signatuur

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

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

Behangers en Schilders aanwezig.

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
RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

www.huis-ontruiming.nl

Wij spuiten een compleet

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

met een persoonlijke stijl

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

€ 750,--

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

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

Marco Leer 0186-603268

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

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

●

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

●

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

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

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

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

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

●

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

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

Van ontwerp tot realisatie

Bij aankoop van een hele bril betaalt u slechts de
helft van het totaalbedrag! Geen addertjes onder het
gras, geen lange lijst met voorwaarden. Gewoon
ALTIJD voor IEDEREEN de HALVE prijs voor ALLE
aanwezige monturen en ALLE glassoorten!

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Ooghoek Optiek
Ruud Broeders
Bergweg 92-b - 3036 BD Rotterdam
Tel.: 010 - 466 20 99 - Mail: info@ooghoekoptiek.nl

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

www.ooghoekoptiek.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.45, zaterdag: 9.30 - 17.00

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

www.degedenkgroep.nl

Kies voor een KliKvaste oplossing op implantaten
Wij bieden u de volgende diensten,
producten en behandelingen:
• Een GRATIS persoonlijk en vrijblijvend advies bij
ve
rg
klik of gewone prothese
Oe
d
• 3D scan van uw kaak en gebit
v
ver an a ing
z
l
l
• Kronen en bruggen op eigen elementen
bij p eke e
zon rothes ringe
• Plaatjes of frames
der
n
e
imp met o
• Facings op voortanden (porseleinen schildjes)
lant
aten f
• Kronen en bruggen op implantaten
• Een klikgebit op implantaten
• Pijnloos computergestuurd implanteren
• Bleken van tanden
• Eendags reparatie service
• Indien mogelijk dagbehandeling implanteren + plaatsen prothese
• Dagbehandeling trekken tanden en kiezen + plaatsen prothese

Het beste
voor uw gebit

locatie gouda Lekkenburg 2-01
2804 Xc Gouda T 0182 - 555 010

locatie iJsselmonde Keizerswaard 23
3078 AL Rotterdam, T 010 42 000 42

locatie Ommoord Niels Bohrplaats 15
3068 JK Rotterdam, T 010 42 000 42

nu gratis
EEN ELEcTRIScHE
TANDENBoRSTEL
n
Au
br al-B
Or

na het plaatsen van
uw prothese en tegen
inlevering van deze
coupon.)*

)* slechts één tandborstel per persoon en zolang de voorraad strekt.

www.smileclinic.nl
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Knappe mannen bij Ruteck’s
Eigenlijk is er geen goede benaming voor. Waren het nou lunchrooms? Of restaurants? Of mooie zalen met live muziek, waar je ook
wat kon eten en drinken? Zo veelzijdig als de succesvolle horecaketens van Heck’s en Ruteck’s waren, is nadien nimmer vertoond.
Ruim veertig jaar waren ze een begrip in Nederland. Je kon er lekker
en goedkoop eten, terwijl populaire groepen als The Ramblers en de
orkesten van Malando en Boyd Bachmann optraden. Andre van Duin
begon er zijn carrière. Maar ook Corry Brokken, Annie de Reuver,
Anita Meyer, Jaap Valkhoff en Tony Eyk traden er in de latere jaren
nog op.
Tegelijkertijd was het een soort huwelijksbureau. Je zal de stelletjes, die
elkaar bij Ruteck’s hebben ontmoet, de
kost moeten geven. Op het hoogtepunt
van het succes waren er in twaalf steden 29 vestigingen. Rotterdam had acht
zaken, Amsterdam zes, Den Haag en
Utrecht twee. In 1964 viel uiteindelijk
het doek. De televisie deed massaal
zijn intrede, mensen bleven vaker thuis.
Cees Mallander, docent, reclamemaker
en journalist, schreef een boek over het
concern, over de opkomst, de sfeer, de
formule en de ondergang. De titel is
veelzeggend: ‘Goed, Goedkoop en zo

Gezellig’. Bondig en correct samengevat. “Ruteck’s heeft Nederlanders leren
uit eten te gaan”, stelt hij terecht.
Hoofdkwartier
Leiden had de primeur van de eerste
vestiging, maar Rotterdam werd
uiteindelijk het hoofdkwartier. Op 7
juli 1924 kondigde een advertentie in
het Rotterdamsch Nieuwsblad aan:
“Een belangrijk gebeuren vindt morgen
plaats aan de Coolsingel 31. Dan wordt
daar Heck’s Standaard Lunchroom
geopend.” Vanaf het brede terras was
er een fraai uitzicht op het stadhuis.
Er konden 700 gasten in. De wanden

waren bekleed met enorme spiegels.
Op de eerste verdieping een biljartzaal
en een zaal voor besloten diners.
Een van de geheimen van het concept
was ongetwijfeld, dat er veel aandacht aan de inrichting werd besteed.
Geglazuurde tegels, spiegels, dik
tapijt en toch niet duur. De klanten,
de arbeiders, liepen kilometers om
een tramkaartje van tien cent uit te
sparen. Dan maar liever een ijsje. De
heer Jongeneel werkte er in 1938 als
ijscontoleur: “In de keuken stonden de
nieuwste Amerikaanse ijsmachines.
We hadden 65 verschillende soorten
ijsjes, die allemaal de naam van een
sprookjesﬁguur droegen.”
Uiteindelijk werden alle vestigingen in
mei 1940 plat gebombardeerd, inclusief
het hoofdkantoor. Tien jaar na de oorlog opende burgemeester Van Walsum
weer de eerste echte grote Ruteck’s in
Rotterdam, ditmaal op het Stadhuisplein. (De naam Ruteck’s komt waarschijnlijk voort uit de samentrekking
van de namen van de families Rutten
en Heck’s.)

Een gebouw van drie verdiepingen, met
ruimte voor orkesten. Vanaf de eerste
dag stonden er lange rijen voor de deur.
Vooral deze vestiging roept bij menig
Rotterdammer veel herinneringen op.
Er was een groot terras, er was veel
natuursteen en Afrikaans hardhout in
het pand verwerkt, met dikke tapijten
en allerlei nieuwigheden. Een luxueuze
uitstraling voor een zachte prijs. Het
handelsmerk van Ruteck’s.
Italianen
Mevrouw Freriks heeft nog goede herinneringen aan die periode: “Er speelden regelmatig Italiaanse orkesten.
Dat was in de tijd, dat veel Italiaanse
gastarbeiders naar Nederland kwamen.
Dat waren vaak mooie mannen. Met
een aantal vriendinnen gingen we regelmatig naar Ruteck’s, om die mooie
mannen te bekijken. Soms had je sjans.
Een paar vriendinnen hebben daar hun
Italiaanse echtgenoot ontmoet.”
Buffetchef herinnert zich dat er zo’n 25
tot 30 vaten bier per weekeinde doorheen gingen. Een baan bij het concern

betekende hard werken. De personeelsadvertenties spraken boekdelen. Een
juffrouw diende een nette verschijning
te zijn en van onbesproken gedrag.
Buitenlandse, getrouwde of gescheiden
vrouwen kwamen niet in aanmerking,
staat er in een advertentie. Eens in de
14 dagen had het personeel een vrije
dag.
Cees Mallander schreef een verantwoord historisch overzicht van 40 jaar
Heck’s en Ruteck’s, met daarin aardige
anekdotes. Een van de spraakmakendste horecaketens, die Nederland heeft
gekend.
Het boekje kost 12,50 (+ 2 euro verzendkosten) = € 14,50Het is te bestellen via www.malland.nl
Dirk Mellema

Waaraan overleed matroos Willem Blokland?

Rotterdammer Cor Blokland las in de voorgaande editie van De
Oud-Rotterdammer het artikel over het zeemansgraf van een onbekende negentienjarige zeeman. Het ontroerde hem tot tranen toe.
Hij moest aan zijn broer denken. Matroos Willem Blokland, achttien
jaar, overleed in 1964 op de Kara, een tanker van Shell op weg naar
Zuid-Afrika. De Kara voer op dat moment voor de kust van WestAfrika. De kapitein besloot de haven van Freetown in Sierra Leone
aan te doen en daar Willem Blokland te begraven.
Cor Blokkland zit nog met veel vragen.
Hoe is zijn broer overleden? Waarom
heeft niemand van Shell rechtstreeks
contact met de familie opgenomen?
Waarom is de doodsoorzaak niet
bekend gemaakt? En bovenal: waarom
is het stoffelijk overschot niet naar
Nederland teruggebracht?
“Voor een groot bedrijf als Shell moet
dat toch eenvoudig te regelen zijn
geweest?”, zegt Cor Blokland in zijn
ﬂat in de Afrikaanderwijk. Willem was
zijn drie jaar oudere broer. Hun moeder
overleed op 32-jarige leeftijd. Ze
werden door hun oma opgevoed. Wil-

lem besloot al op jonge leeftijd te gaan
varen. Als zeeman kon je de militaire
dienstplicht omzeilen en bovendien kon
hij zijn oma ﬁnancieel helpen. De reis
naar Zuid-Afrika was zijn tweede op
de Kara.
“Na het overlijden van mijn broer
stuurde Shell een pastoor of een dominee, in ieder geval een mijnheer van de
kerk, naar mijn oma, om de dood van
haar kleinzoon te melden. Terwijl we
helemaal niet godsdienstig zijn.”
Blokland beschikt over een uittreksel
van het dagregister van het schip de ss
Kara. Daarin staat dat op 14 september

- De begrafenis van Willem Blokland in Sierra Leone. -

1964 aan boord van het stoomschip is
overleden Willem Blokland, achttien jaar. De akte is opgemaakt op 15
december 1964 en ondertekend door
de consul der Nederlanden P.P.M. van

Rieni Kouwenberg kreeg zeemansgraf
Waaraan de negentienjarige matroos M.H. (Rieni) Kouwenberg in 1960 is overleden, zal altijd een raadsel blijven. Toch is
er veel meer over hem bekend dan twee weken geleden. Toen wisten we zelfs zijn identiteit niet. In de vorige De OudRotterdammer publiceerden wij het verhaal van matroos Braber, die vijftig jaar geleden getuige was van een zeemansgraf.
Een leeftijdgenoot van Braber was ‘s morgens dood in zijn bed gevonden. De kapitein besloot tot een zeemansgraf.
Rotterdammer Braber, inmiddels zeventig jaar, beschikt over foto’s van de ‘ter zee stelling’. Na publicatie in deze krant en
het afdrukken van een foto van de plechtigheid aan boord, kwamen er veel reacties los. Nu staat vast, dat het zeemansgraf
toebehoorde aan M.H. Kouwenberg, geboren 16 juli 1941 te Rotterdam, overleden op 8 november 1960 aan boord van
tanker De Vlieland, eigendom van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. De tanker was ingehuurd door Shell en had Curaçao
als eindbestemming.
Veruit de belangrijkste informatie kwam van Dolf Kouwenberg, broer van de overledene. Hij is ook niet helemaal zeker,
waarom destijds voor een zeemansgraf is gekozen. Het kan zijn, dat het thuisfront toestemming heeft gegeven. Zelf was
Dolf Kouwenberg, toen ook zeeman, in New York aan boord van de ss Rotterdam.
“Van thuis heb ik verder niets meegekregen”, schrijft hij. “Er is nooit over gesproken, waarom er is gekozen voor een
zeemansgraf. Mijn moeder is nooit dieper op de zaak ingegaan. Zij is overleden, er valt niets meer te vragen.”

der Helm en kapitein P.A.Kooloos. De
eerste stuurman Dirk Jongeneel en de
tweede hofmeester F. van der Heijden
worden genoemd als getuigen.
Vreemd genoeg wordt op geen enkele
wijze duidelijk, waaraan de jonge matroos is overleden. Op geen van bovengenoemde vragen is er een antwoord.
Cor Blokland is achterdochtig. Hij
denkt dat er iets is voorgevallen aan
boord van de Kara. Hij heeft daarvoor
een plausibele reden. Hij bezit een
brief van zijn broer, geschreven vanuit
Singapore aan boord van hetzelfde
schip op 13 januari 1964. Het is een
ontroerende brief aan zijn oma, waarin
ook de passage staat:
“Ik heb aan boord ruzie gehad met
een van de matrozen, maar ik heb hem
zo op zijn falie gegeven, dat ik bij de
kapitein moest komen. En toen heb ik
hem alles verteld. En hij gaf mij nog

gelijk ook. Ik heb er alleen maar een
litteken op mijn kin aan over gehouden.
Maar die matroos heeft een week in het
hospitaal gelegen van een scheur in zijn
wang, die van zijn oor tot zijn kin liep.
Nou oma, ik ga dit briefje maar weer
eindigen, want ik weet niet wat ik nog
schrijven moet. Oh ja, als ik terugkom,
gaan we samen met de kleintjes Willie
en Karin in de stad wat moois kopen.
Tot schrijfs oma, daaag.”
De brief maakt duidelijk dat Willem
Blokland een vijand aan boord had van
de Kara. Het is bovendien ongebruikelijk, dat er geen ofﬁciële doodsoorzaak
is opgegeven. De grote vraag van Cor
Blokland is, of iemand weet wat er
nu precies aan boord is voorgevallen?
Waaraan is zijn broer overleden?
Dirk Mellema

Pagina 10

Dinsdag 8 maart 2011

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

“Belastingservice voor senioren”
ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite waard zijn om aangifte te doen.
Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO, PCOB of KBO en meld u aan.

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”
7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467
Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen
en nieuwe/gebruikte computersystemen.

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

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Belastingaangiften voor particulieren
Adviesburo Aad de Vries,
Mathenesswerweg 92

Tel. 010-4155300.

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd

Zonder afspraak geopend van
dinsdag t/m donderdag
van 11.00 tot 18.30 uur.

Prijs € 50,-. Box 3 + € 20,-.
Huisbezoek (indien mogelijk) + € 10,-.

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

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

Leerbewerking

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

Restauratiewerk

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

48 uur service

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

Senioren verhuizingen

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

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel
Kleiweg 135
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
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Joop Dukers, tien jaar in de Oase bar
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door Roland Vonk

“Hé, ouwe pianist! Doe je nog wat?”

Hij wordt nog geregeld nageroepen op straat. Dan is het van: “Hé, ouwe pianist! Doe je nog wat?” En ook wel: “Was leuk hè, de Oase bar!” Vaak kent
Joop Dukers (1931) de mensen die hem naroepen helemaal niet, maar hij knikt en zwaait vriendelijk terug. Klanten van vroeger, uit de Oase bar.
Vanaf 1963 heeft Joop zo’n tien jaar piano gespeeld in die zaak van de gebroeders Valkhoff, ooms van hem, aan de Schildersstraat in Rotterdam. En
net als de klanten bewaart hij dierbare herinneringen aan die jaren. “Ik heb er een leuke tijd gehad. Een gouden tijd. Ik heb tien jaar lang leuk m’n
centen verdiend. En ik heb er een heleboel kennissen aan overgehouden.” Die hij niet altijd herkent, maar toch.
Riolen
“Er was echt sfeer in de Oase. We
maakten muziek en brachten gezelligheid. Door de week waren we tot vier
uur ‘s nachts open, in het weekend
tot vijf uur. Maar het was geen echte
nachtbar. De Oase was meer een café
met nachtvergunning. Er kwamen
gewone mensen. Om één uur ’s nachts
gingen overal cafés dicht, en dan
kwamen ze naar ons toe. We zeiden
wel eens: de riolen lopen leeg. Dan
namen mensen een taxi, nog even
naar Jaap toe. Jaap Valkhoff. Ome
Jaap, voor mij. We kenden de klanten
allemaal, toen, en als Jantje of Pietje
binnenkwam, stopten we met wat we
aan het spelen waren, en dan zongen

- Joop Dukers in 2011 -

we: ‘Kijk nou eens wie daar binnenkomt!’ Dan had je weer een rondje.”
Klaverjassen
De Oase bar heeft in de loop der
jaren een welhaast mythische status
gekregen. Vooral dankzij liedjesschrijver, zanger en accordeonist Jaap
Valkhoff (1910-1992), die de zaak
in 1956 begon, samen met z’n broer
Arie (1913-2002). In de jaren zestig
beleefde Jaap enorme successen met
liedjes als ‘Hand in hand, kameraden’
en ‘Japie de portier’, en wie de buitengewoon muzikale maker daarvan
wilde zien en horen, hoefde de Oase
bar maar binnen te stappen. Mensen
kwamen vooral voor Jaap. Arie kwam
op het tweede plan. Hoewel die zeker
zo hard werkte. Joop Dukers: “Jaap
en Arie hadden om de beurt dienst.
Als Arie dienst had, begonnen we om
negen uur met spelen. Maar Jaap was
gek op klaverjassen. Als hij dienst
had, begonnen we vaak om negen uur
met klaverjassen aan de bar. Als er
een klant binnenkwam, die muziek
wilde, moest die maar even wachten.
Ik vond het wel goed. Maar Arie
woonde erboven. En die zat zich op
te vreten. Dat was één van die dingen
die botsten.” En er was het verschil in
muzikaliteit.

- De broers Joop en Denny Dukers in de Oase bar -

Accoord
In de Oase was – en is nog steeds –
beneden een bar en halverwege de
zaak een trap naar een soort balkon.
In de dagen van Joop Dukers stonden
de muzikanten door de week beneden,
en in het weekend boven. Joop: “Ik
zat een keer beneden te spelen. En
toen had ik een nummer, waarin ik
een accoord niet wist. Jaap zat aan de
bar met iemand te praten. Midden in
het gesprek draaide ie zich even om,
en zei: ‘A7’. Het accoord dat ik zocht.
Kijk, dat is een muzikant.
Arie was meer de man van de teksten.
Hij maakte ter plekke teksten op

mensen in de zaak. Hij heeft ook eens
een Nederlandse tekst gemaakt op
‘Vous permettez monsieur’. We lagen
blauw. Dat was de kracht van Arie.
Ze douwen Jaap altijd wel naar voren,
maar ik vind dat niet leuk tegenover
Arie. Want die had toch ook z’n eigen
mensen.” Vanaf 1964 bekoelde de relatie tussen Jaap en Arie. In 1966 verliet Jaap de Oase. Joop Dukers bleef.
In wat toch wel een familiebedrijf
mocht heten. Zijn oudere broer Denny
(1926-2010), zijn tweelingbroer Arie
(inmiddels ook overleden) en Jaap’s
zoon Henny Valkhoff (1939-1984): ze
hebben allemaal in de Oase gewerkt.

- Hoes van de lp ‘Bij Arie
Valkhoff in de Oase. -

De Paardenstal
De drie broers Dukers zijn zonen van
Marie Dukers-Valkhoff (1907-1990),
de oudste zus van Jaap en Arie. Die
net als haar broers accordeon speelde.
En die getrouwd was met ook al weer
een beroepsmuzikant, Daan Dukers
(1901-1959). Zoon Joop wilde al jong
het spoor van zijn ouders volgen, de
muziek in. Op z’n elfde begon hij met
pianoles. “Na twee jaar les speelde ik
alles zo weg. Van papier.” Praktijkervaring deed hij op dankzij zijn oom
Jaap. Toen Jaap in 1954 begon met
café De Paardenstal, in de Zwarte
Paardenstraat in Rotterdam, vroeg
ie Joop om aan de zijde van bassist
Henk Kruit piano bij ‘m te komen
spelen. “Hij had me, geloof ik, nog
nooit horen spelen, maar misschien
dacht ie: ik zal m’n familie eens
helpen. Hij wou mij het vak in helpen,
natuurlijk. En dat is ‘m ook gelukt.”
De lijst van gezelschappen, waar Joop
buiten de Oase en De Paardenstal
in heeft gespeeld, is lang. En om de
vraag van het begin te beantwoorden:
tegenwoordig treedt Joop nog maar
weinig op. Hij heeft een beetje zwieberbenen en vindt het welletjes.
Roland Vonk

Ingehaald door de man met de zeis
Begin november afgelopen jaar belde ik Denny Dukers. Of ik met een camera bij hem kon langskomen in Hoek van Holland voor een gesprek over de fameuze Oase bar, waar hij jaren als muzikant had
gewerkt. Ik was bezig interviews te plannen voor een serietje op TV Rijnmond over Jaap Valkhoff, oom
van Denny, en ooit mede-uitbater van de Oase. Denny aarzelde. Hij wilde mij best ter wille zijn, we hadden ook al eens eerder gesproken, voor de radio, maar het was allemaal zo lang geleden. Wat wist hij
nu nog te vertellen? Hij was ook al 84.
We maakten een voorlopige afspraak.
Een dag tevoren zou ik nog even telefonisch de stemming peilen. Toen ik
op zondagavond belde, praatte Denny
zo enthousiast dat ik alle vertrouwen
kreeg in een gesprek. En voor mijn
gevoel hij ook. De volgende middag
stond ik op de stoep. Maar wie er open
deed, geen Denny. De telefoon nam
hij ook niet op. Na een uur wachten
en heen en weer bellen, kwam de
ongerust geworden zoon van Denny
kijken. Die vond zijn vader dood op
de badkamervloer. Een rare, ontgoochelende ervaring, maar ja, je hebt een
cameraman bij je, en de tijd is beperkt,
dus wat nu? Na Denny waren van de
vroegere, vaste muzikanten uit de
Oase nu alleen nog zijn broer Joop en
de zingende portier Jaap Plugers over,
beter bekend als Jacky van Dam. Jaap
gebeld. Of we bij hem terecht konden.
Dat kon. Onderweg naar zijn ﬂat werden we ingehaald door een ziekenauto
met loeiende sirene. Hij zou toch niet
ook ...? Even kregen we het visioen

dat we overal nèt te laat kwamen.
Dat Magere Hein over onze schouder
meekeek in onze agenda, en ons steeds
nèt inhaalde. Het bleef – uiteraard – bij
een macabere fantasie. We troffen Jaap
Plugers in blakende gezondheid, klaar
om energiek te vertellen over de zaak
van Jaap en Arie.
Maar eerst moesten we hem nog even
vertellen, wat we net hadden meegemaakt.
The Singing Fools 1
Het oproepje voor informatie over
The Singing Fools in de vorige Bal Na
heeft succes gehad. Alle namen van dit
Rotterdamse amateur-zanggroepje uit
de jaren veertig zijn terecht. Op de foto
wordt Roelf Deelstra geﬂankeerd door
drie broers Van Hecke. Als u de foto
er nog even bij pakt, van links naar
rechts: Piet van Hecke, Roelf Deelstra,
Jozef van Hecke en Cor van Hecke.
Dat meldde Joop van Hecke, zoon van
Cor, per telefoon. Hij vertelde ook,
dat de groep zich bij het brengen van

Nederlands repertoire nog wel eens
afﬁcheerde als: De Zingende Dwazen.
En dat Jozef als laatste van de broers
nog in leven is.
En dan was er lezer Jan Been, uit
Barendrecht, die in de gitarist van The
Singing Fools meteen Gerrit Kranendonk (of Cranendonk) herkende. Gerrit
speelde later bij cabaret-gezelschap
Union Stars in Crooswijk. En bij de
Topridders, waarin ook De Spotvogels
actief waren. Over De Topridders een
andere keer meer.
The Singing Fools 2
“Dat zijn The Singing Fools helemaal niet!” reageerde Amy Snoek
uit Rotterdam per telefoon op het
oproepje-met-foto in deze krant. Zij
kende The Singing Fools als een trio,
met haar oom Fien Snoek (1920-2007)
in de gelederen. De mannen van de
foto zeiden haar niks. Na wat heen en
weer gepraat, en zoeken op internet,
moesten we constateren dat er meer

groepjes zijn geweest die zich zo
noemden. Groepjes met Ink Spotsachtig repertoire.
Volgens Amy, en de zoon en schoondochter van Fien, die ik later sprak,
waren deze ‘andere’ Singing Fools
uit Rotterdam actief in de oorlog,
ongeveer in 1940-1942. Engelse
namen en Engelstalige liedjes lagen
natuurlijk gevoelig bij de bezetter,
maar het zou best kunnen dat in kleine
kring veel mogelijk was. “En“, zegt
Amy, “iedereen probeerde een centje
bij te verdienen.” Het trio trad op in
Rotterdam en Schiedam. In een ander
gezelschap drumde Fien. Hij is de man

- The Singing Fools met links Fien Snoek -

links op de foto, met het snorretje.
Hij liet zich ook wel ‘Fini Brochet’
noemen. Frans voor ‘snoek’. Maar, en
u voelt ‘m misschien aankomen, daar
gaan we weer: wie waren de andere
leden van dit gezelschap van zingende
dwazen?
Op de verhalen en oproepjes rond De
Pico’s, de Magnolia Jazz Group, Guus
Brox, Jan Maliepaard en Harry Wijnstekers heb ik ook waardevolle reacties
gekregen. Daarover een volgende keer.
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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ADVERTENTIE

Pijnlijke voeten?
Ogenblikkelijk beterschap
Een Zwitserse voetspecialist heeft een
Wonder-inlegzool ontwikkeld. Stelt u
zich eens voor, deze inlegzool neemt
vrijwel direct alle problemen, alle pijnen, al het leed dat u met uw voeten
kunt meemaken weg en vooral, vooral… verhindert dat ze terugkomen.
Probeer ze ook – vrijblijvend op ons
risico – en u zult merken dat u zich in
lange tijd niet zo goed ter been heeft
gevoeld!

Dankzij deze inlegzolen
zullen vele voetproblemen verdwijnen
Als u last heeft van een of meer hierboven beschreven klachten, dan is hier de
oplossing. Velen hebben inderdaad kunnen ontdekken, dat een Zwitserse voetspecialist een inlegzool heeft ontwikkeld
die vrijwel onmiddellijk alle hierboven
beschreven problemen wegneemt: de
Swissco® inlegzolen.
Ja, u hebt het goed gelezen: een Wonderinlegzool, die onmiddellijk verlichting
brengt en die voorkomt dat de problemen
terugkomen.
Deze uitvinding lijkt zo ongelooflijk,
dat Direct Home Shopping besloot u in
de gelegenheid te stellen ze gedurende
30 dagen uit te proberen. Om zelf vast te
stellen, dat de verlichting vrijwel onmiddellijk plaatsvindt, dat de pijnen bijna direct wegebben en dat al uw voetklachten
zullen verdwijnen.

U heeft last van:

O Likdoorns
O Eeltlagen
O Doorgezakte voeten
O Pijnlijke voetzolen
O Pijnlijke benen
O Verzakking in de voetzool
O Pijn in de hielen
O Pijnlijke enkels
O Krampen
O Pijn in de onderrug
Aarzel niet... profiteer van deze buitengewone aanbieding en ontdek zonder risico
wat een Zwitsere voetspecialist heeft bedacht om u uw voeten te doen vergeten.

PROEFBON MET
ZICHTGARANTIE
Terugsturen aan DHS
Antwoordnummer 951
4700 VB Roosendaal
(geen postzegel nodig)

Hoe werken deze
Wonder-inlegzolen?
Deze Zwitserse voetspecialist heeft ontdekt dat de meeste klachten, die u bij uw
voeten tegenkomt, afkomstig zijn van één
enkel probleem: uw voeten ondervinden
in uw schoenen zeer weinig steun.

Geniet er weer van om te kunnen

wandelen en bewegen!

Op den duur zakt uw voetzool in. Uw
voeten worden vervormd en veroorzaken
daardoor pijn in de tenen, enkels, kuiten,
benen, rug en bovendien dikwijls pijnlijke kramp.
Uw tenen ondergaan de belasting die
hinderlijke pijnen veroorzaakt. De nagels
breken op de zwakke plekken en naarmate de tijd verstrijkt hoe slechter het uw
voeten vergaat.
Gelukkig heeft die voetspecialist een
Wonder-inlegzool uitgevonden die al
deze problemen wegneemt. Inderdaad,
deze inlegzolen zijn, wanneer u ze in uw
schoenen legt, aan de buitenkant onzichtbaar. Glijd vervolgens met uw voeten in
uw schoenen. U zult onmiddellijk het verschil zien. Uw voeten zijn zo met comfort
omringd als een baby in zijn wieg.
Dankzij deze inlegzolen vinden de beenderen van uw voeten (behorend tot de
meest gevoelige beenderen van het menselijk lichaam) opnieuw hun anatomisch
gebruikelijke plaats. De tenen liggen nu
op natuurlijke wijze op een rijtje, zonder
belasting. Het lichaam ontspant zich en
de pijnen verdwijnen.

Hoe neemt u de proef
met deze Wonder-inlegzolen
Waarom zou u kopen zonder te proberen? Dat is een van de talloze voordelen
die u hebt bij Direct Home Shopping: u
mag ieder produkt uitproberen: NIET
TEVREDEN=GELD TERUG !
Geeft u uw schoenenmaat op en stuur de
bon hiernaast terug. Per ommegaande
ontvangt u uw paar Wonder-inlegzolen,
geheel passend voor uw voeten. Leg ze
in uw schoenen, doe een paar passen en u
waardeert uw nieuwe manier van lopen,
pijnloos en zonder gehinderd te worden.
U kunt het weldra niet meer zonder stellen.
Snel in huis? Bel ons

0900 20.22.059
(0,35 ctp/min.)

7 dagen - alle uren
Of fax de bon naar: 0165 56 04 71
U kunt ook eenvoudig en
snel bestelllen via internet:

www.directhomeshopping.nl

Hier vindt u ook al onze overige uitgaven en
aanbiedingen op het gebied van o.a. gezondheid

JA, ik wens de SwissCo zolen te proberen om
geen pijnlijke voeten meer te hebben. Als ik
niet volledig tevreden ben mag ik de zolen binnen 30 dagen terugsturen en krijg dan direct en
zonder discussie mijn geld terug.
Maten van 36 tot 46
l Speciaal Aanbod:
2 paar voor slechts e 39,Aanbod geldig tot 31 april 2011!
Ik duid hier mijn schoenmaat aan ................
Ik betaal als volgt (aankruisen a.u.b.):
l Via automatische incasso. Mijn bank- of
girorekeningnummer is:
Afschrijving vindt pas plaats 30 dagen na levering!

l Ik stuur deze bon in en stort tegelijkertijd het totale bedrag op bankrekening
59.41.52.763 t.n.v. Direct Home Shopping te
Roosendaal.
Vermeld a.u.b.: Swissco + maat of maten
l Aan de postbode. U ontvangt de zending
onder rembours. Rembourskosten bedragen ?
7,— extra.
SW984
l Dhr l Mevr Voorl.: .............................
Naam: ...........................................................
Straat: ...........................................................
Nr: ................... Postcode: ............................
Plaats: ...........................................................
Telefoon: ......................................................
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Een stevig ongeluk
bij de Karel Doorman
Ik zag onlangs weer eens een afbeelding van het vliegdekschip de Karel Doorman, afgemeerd aan de
Maaskade. Dat was vroeger zo’n beetje de vaste plek voor het schip als het in Rotterdam was. Ook
toen had ik dit verhaal al willen schrijven.
Het was december 1959. De Karel
Doorman lag voor het Noordereiland,
er moest een groot radarscherm op
geplaatst worden. Dat radarscherm was
gemaakt bij de fabriek van Fokker in
Dordrecht. Het was zo‘n groot en hoog
open framewerkscherm. Kijk maar
eens goed op oude foto’s. Het werd in
Dordrecht op een zogenaamde open
zolderbak geplaatst. Wij brachten dat
als sleepboot bedrijf (Broedertrouw
uit Zwijndrecht ) naar de Leuvehaven
in Rotterdam. Het zou daarna enkele
dagen later voor plaatsing op de Karel
Doorman aangeleverd worden, zodat
een hijsbok het radarscherm daar op
kon plaatsen.

C HI

N

H
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Bakkenschipper
Omdat het maar een kleine oversteek
was van de Leuvehaven naar het
Noordereiland, zou een sleepboot van
de marine de zolderbak met het radarscherm zelf wel over de rivier slepen,
dan hoefde er geen sleepboot van ons
bedrijf uit Zwijndrecht speciaal naar
Rotterdam te komen. Wel werd er gevraagd, of wij - de sleepdienst -, even
een ‘bakkenschipper’ wilden sturen.

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

U moet weten dat duwvaart nog niet
bestond. Als je een bak sleepte, of
zelfs als je hem opzij aan de sleepboot
vastmaakte, moest er altijd een man op
zo’n bak staan. Ik werd als bakkenschipper met de trein naar Rotterdam
gestuurd en wachtte daar op de bak,
totdat de sleepboot van de marine
kwam. In die marinesleepboot van
ongeveer zestien meter stond een 100
PK Deutz Vo Em. Ik vertel dat even,
omdat wij zelf ook een boot hadden,
waar zo’n motor in stond en die had
dezelfde dreun: Ta Doeng- Ta DoengTa Doeng .
De bak werd keurig met twee kruisdraden aan de sleepboot vastgemaakt en
begon te trekken. Helaas, de kapitein
op de sleepboot sleepte blijkbaar nooit
en keek niet om naar ‘zijn sleep’. Wellicht deed hij nooit anders dan pendelwerk met personen. Hij sleepte de bak
in de haven tot voor de Leuvebrug en
waarschuwde niet via zijn scheepshoorn de brugwachter, zodat deze de
brug kon openen. Marifoons bestonden
nog niet.
Hij sleepte gewoon door en ik bleef
maar roepen en gillen,...... maar ja, zo
als ik al schreef, zo’n Deutz Vo Em

maakte een kabaal van jewelste. Inmiddels voer de sleepboot al onder de
Leuvebrug en het lawaai van de uitlaat
klonk voor en onder de brug extra hard.
Ravage
Ik zag dat het fout ging. Ik dacht; zo
meteen veegt dat scherm mij van de
zolderbak het water in. Dan kom ik
onder dat scherm terecht en verzuip ik.
Ik liep snel al gillend bij de helmstok
vandaan naar de voorkant van de
zolderbak. Inmiddels voer de sleepboot
al vrij ver onder de brug. De kapitein
keek op noch om en sleepte gewoon
door.
De brugwachter zag het allemaal aankomen, maar kon ook niets anders doen
dan roepen. Toen het radarscherm,
dat echt groot was, tegen de brug aanknalde, schoof het op de zolderbak naar
achteren en viel over de achterzijde van
de bak. Het gevaarte bleef nog net in de
helmstok hangen. Door de klap en de
remmende werking, keek de kapitein
van de sleepboot eindelijk om en zag
de ravage.
De gemiddelde salarissen lagen toen
voor ervaren vaklui op 75 tot 85 gulden

- De Karel Doorman lag regelmatig in Rotterdam -

schoon per week. Ik hoorde destijds,
dat alleen dat radarscherm 160.000
gulden kostte.
Daar kocht je toen nog acht huizen
voor. U kunt zich voorstellen, wat een
schade dat bij elkaar was, de geplande
opbouw, de wachttijden, enzovoort.
De enige keer dat ik op de Karel Doorman ben geweest, was om als getuige

een verklaring af te geven.
De sleepbootkapitein zal zich zeker
niet meer prettig in zijn functie hebben
gevoeld. Ik heb er daarna nooit meer
iets van vernomen.
Wim den Boer
Zwijndrecht

Oppassen bij vloed in de kont
Statig glijdt de diep geladen OCEAN TOMO voort over de Nieuwe Waterweg, het schip loopt niet veel vaart meer,
want moet, zoals dat heet, met ‘stil van hoog’ (water) voor de ingang van de Botlek zijn. Dat is met de kentering van
het tij en valt zo’n half uurtje na hoog water. Als zo’n schip bij het indraaien van de Botlek nog ‘te veel vloed in de
kont heeft’, is het moeilijk te houden. Zeker als het voorschip al uit de stroom is, maar het achterschip nog niet.

De sleepboten moeten de met maïs
geladen bulkcarrier nog vastmaken, om
het daarna naar EBS (European Bulk
Services) in de Laurenshaven te assisteren. Vroeger heette dat Frans Swarttouw
Botlek, maar tijden en namen veranderen,
zo ook in het havengebeuren. De Ocean
Tomo is een hagelnieuw schip en ziet er
nog tiptop uit. Het vaart onder de vlag
van Panama, maar dient Japanse belangen. Aan de kleur van de schoorsteen is
af te leiden, dat er bindingen zijn met
de MOL (Mitsui O.S.K. Lines) Group,
die ’s werelds grootste bulkcarriervloot
beheert. Het schip is dan ook gebouwd
op de Mitsui scheepswerf in het Japanse
Tamano.

De maïs is geladen in Destrehan, een
plaatsje aan de Mississippi, schuin tegenover NOLA (New Orleans). Dat is niet
veel meer dan een silo met een steiger,
waar niet veel valt te beleven. Het schip
is 190 meter lang en heeft een draagvermogen van 55.621 ton. Deze tonnage is
de grotere maat Handymax bulkcarrier,
ook vaak Supramax genoemd. Bij EBS
is de lading niet aan de wal gelost, maar
boord/boord met drijfkranen in lichters,
duwbakken en coasters. Dat was een
deellading, want daarna is het schip
vertrokken naar Brake aan de Weser voor
nog een deel, uiteindelijk is het schip
leeg gelost in Antwerpen.

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

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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-- Er op uit! Kalender -Donderdag 10 maart

Vrijdag 1 april

Gratis Soosavond

Voorjaarsconcert Grootkoor Rotterdam

Ook zin in een praatje of een potje klaverjassen? U bent van harte welkom. Met lekkers bij
de koffie én een hapje bij het drankje. (Koffie en drankjes zijn voor eigen rekening). Vanaf
19.00 uur in woonzorgcentrum Reyerheem Torenmolen 1 Ridderkerk Voor meer informatie belt u met 010-2512025.

Solist Tony Henry zingt samen met het koor opera- en musicalfragmenten. De Doelen.
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 30,00 (bij inlevering van de kortingsbon in deze krant €
25,00)

Zondag 3 april

Woensdag 16 maart

Bekende operettes

“Weet Je Nog Die Tijd Van Vroeger”

Ode aan BZN met drummer Jack Veerman
In 2007 gaf BZN zijn laatste concert. Dit betekende niet het einde van de muziek van de populaire
band. Overweldigd door de oproep van duizenden fans en luisterend naar zijn gevoel, groeide bij
BZN-drummer Jack Veerman de wens om de BZN show voort te zetten. Jack zocht de beste muzikanten bij elkaar en stelde een fantastische tribute band samen. Na een intensieve voorbereiding
vond het eerste optreden van Mon Amour in juni 2008 plaats. De reacties zijn zeer positief over deze
band, die het vertrouwde geluid, de harmonie van stemmen bijna exact weet te evenaren. U krijgt
een concert bomvol gouden BZN-nummers voorgeschoteld. Drummer Jack Veerman vat het krachtig samen: “Mon Amour is geen bandje dat BZN naspeelt. Wij leveren een complete muzikale BZNbelevenis op topniveau. Wij brengen iets teweeg in het publiek, de zaal gaat plat. Mon Amour laat
een blijvende herinnering achter.” Vrijdag 18 maart in het Isala Theater, te Capelle aan den IJssel.
Het Isala Theater ligt 12 minuten reizen vanaf centrum Rotterdam. Metrostation Capelle Centrum is
voor de deur van het theater en bevindt zich in een gratis parkeerzone.
Meer informatie www.isalatheater.nl .

Peter Burger in LCC Castagnet aan de Larixlaan
200 met de voorstelling: “Weet Je Nog Die Tijd
Van Vroeger”. Peter Burger neemt zijn gasten mee
terug in de tijd, met liedjes waar je vroeger de radio
voor aanzette. Zangers zoals Eddy Christiana, Wim
Sonneveld, Toon Hermans, Johnnie Jordaan en
nog veel meer passeren de revue. Vanzelfsprekend
staat Peter niet alleen stil in de tijd, maar neemt hij
zijn gasten ook langzaam weer mee terug naar de
muziek van nu. Aanvang: 14:30 uur. Entree: € 3,00
/ Rotterdam Pas € 2,25. Voor reserveringen: (010)
422 50 96.

Van 14.00 - 16.00 uur treedt voor u op het ensemble Servus. In Grand Café Restaurant
Zuiderkroon (Vlissingenplein 108, Rotterdam). Zij brengen een selectie uit bekende
operettes, Weense, Duitse filmmuziek en diverse Nederlandse liederen. De entree is gratis,
consumptie verplicht. Na afloop kun u genieten van het Servus menu; heldere champignonsoep met noedels, Oostenrijkse schnitzel met röstirondjes en frisse salade en als
toetje Creme brulee ijs met slagroom. De kosten exclusief uw consumpties bedragen €
13,95. Inschrijven t/m 29 maart bij de kassa van Zuiderkroon of via telefoonnummer 010
481 02 02.

Tot 4 april
Havenfoto’s van Andor von Barsy
Ruim honderd onlangs in het stadarchief ontdekte foto’s van de Rotterdamse haven in de
jaren twintig. Nederlands Fotomuseum (gebouw Las Palmas/Kop van Zuid)

Woensdag 16 maart

2,3,9,10 april

Tekenen en/of schilderen

Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen vijf euro korting,
onder vermelding van ‘Mon Amour. Bel 010-4586400

Van 10.00 tot 11.45 uur kunt u tekenen en/of schilderen in woonzorgcentrum De Vijf
Havens (Zevenkampse Ring 40, Rotterdam)
Aanmelden: 010 - 2070100
Aafje pashouders betalen € 1,50, niet pas-houders € 2,00

“Weet Je Nog Die Tijd Van Vroeger”.

Vrijdag 18 maart

De Stad Die Nooit Rust, Andor von Barsy
Filmspecial over het leven in de havenstad in de jaren ’20. Een lofzang op de Rotterdamse
haven uit de late jaren twintig. We volgen de ontwikkeling van een kleine nederzetting tot
een internationale havenstad. LantarenVenster (Kop van Zuid)

Ode aan BZN

Op donderdag 17 maart 2011 staat Peter Burger in LCC Castagnet met de voorstelling “Weet Je
Nog Die Tijd Van Vroeger”. Naast de grote theaters en concertzalen in Rotterdam, kent de stad ook
kleinere podia, zoals De Castagnet met een gevarieerde programmering in de Rotterdamse wijken. Peter Burger neemt zijn gasten mee terug in de tijd met liedjes waar je vroeger de radio voor
aanzette. Zangers als Eddy Christiani, Wim Sonneveld, Toon Hermans, Johnnie Jordaan en nog veel
meer passeren de revue. Vanzelfsprekend staat Peter niet alleen stil in de tijd, maar neemt hij zijn
gasten ook langzaam weer mee terug naar de muziek van nu. Een herkenbare en gezellige muzikale
show! Aanvang: 14:30 uur.
Entree: € 3,00 / Rotterdam Pas € 2,25 Reserveren (010) 422 50 96.

In 2007 gaf BZN zijn laatste concert. Drummer Jack Veerman zocht de beste muzikanten
bij elkaar en stelde een fantastische tribute band samen. De reacties zijn zeer positief over
deze band, die het vertrouwde geluid, de harmonie van stemmen bijna exact weet te evenaren. U krijgt een concert bomvol gouden BZN-nummers voorgeschoteld. Vrijdag 18 maart
in het Isala Theater, te Capelle aan den IJssel. Toegang € 25,00 Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen vijf euro korting, onder vermelding van ‘Mon Amour. Bel 010-4586400

Rotterdam-Zuid tussen de spoorlijnen
Oisterwijk, Parel van Brabant.

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het drie sterrenhotel
De Paddestoel. In Oisterwijk betekent
dat een warme ontvangst, comfortabele kamers, een uitstekende Hollandse
keuken, volop recreatiemogelijkheden,
geslaagde fiets-en wandeltochten en
leuke uitstapjes in de nabije omgeving.
Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor
mensen die gebruikmaken van rollator of
rolstoel.

Harm Kramer verzorgt een beeldpresentatie over Rotterdam-Zuid tussen de spoorlijnen.
De treinen hebben er vroeger door de straten gereden. Voor bekenden met het gebied
is het een feest van herkenning, voor andere Rotterdammers is het een geheel nieuwe
ervaring. “Stichting Ons Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 3.30 uur. toegang gratis. Reserveren noodzakelijk vanwege
beperkt aantal zitplaatsen. Bel 010-4806373 of 010-4804513 en via E-mail info@onsrotterdam.nl .

Vakantie in het

Vakantie in het

van Brabant

van Brabant

Kerstarrangement
december
tot 01 januari
Arrangement24
speciaal
voor Senioren
€ 700,00
Kerstarrangement
24 december tot 01 januari

€ 700,00 incl. busretour/
€4 bustochtjes
590,00
en toeristenbelasting,

Restaurant “Johannahoeve”

De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour,
4 middagtochtjes
en toeristenbelasting.
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
. Wat
krijgt u nog meer
aangeboden!

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
LANDELIJK HOTEL IN
Een geheel verzorgde
vakantie temidden
te, koelkast,
nachtbel en TV.
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
. Wat krijgttelefoon
u nog meermet
aangeboden!
gezellige
van de vennen en bossen vanmet
Oisterwijk,
in Deavonden.
kamers zijn op de begane grond en goed
DIEVER - DRENTHE
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
Alle
kamers
Een geheel
verzorgde
temidden uit
te, koelkast,
telefoon mettuinnachtbel
TV. met Arrangementen half pension:
Het is goed toeven in dit gezellige hotel waar serviceverlening vanzelfsprekend is. Gasten worden in Dit Senioren-hotel
biedt
uvakantie
een begane
geheel
op een prachtige
en / ofenbos,
grond
met
eigen
ter-in eigen
van devakantie
vennen
enopbossen
Oisterwijk,
De kamers
op buiten
de beganemeubeltjes.
grond en goed
basis van
van
volpension
terraszijnmet
Dus u 2 nachten
Hotel de Paddestoel met de bekende brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke verzorgde
€ 123,-- p.p.
douche, toilet, tv, hoeft
incl.koffie/
enras,
of thee.
geen trap
of
liftrolstoelen),
te nemen.u kijkt
Hotel
de
Paddestoel.
toegankelijk
(ook
voor
3
nachten
€ 180,-- p.p
inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor dat men helemaal tot rust kan komen. Leuke uitstapjes,
telefoon,
geen Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
muziekavond
Marie
Dit Senioren-hotel
biedtuu hoeft
eenmet
geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
4
nachten
€
234,-- p.p.
rekening
mee.
Daarnaast
kunt
u
ook
bij
ons
Christien,
bingo
en
spelletjes.
trap
te
lopen
en
kunt
En wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeging van het hotel. Oisterwijk wordt niet
verzorgdezovakantie
basis vanzijnvolpension
eigen terras
buitenenmeubeltjes.
Dus u 5 nachten
terecht
voormetbridge
familie weekendjes
De comfortabele,
ruimeopbuiten,
kamers
allenaar
heer€
285,-- p.p.
voor niets Parel Van Brabant genoemd. Oisterwijk, in het hart van Brabant met de eeuwenoude dorps-maal voorzien
incl.koffie/
entoch!!!
ofdouche,
thee. toilet, kitchenet- en
hoeftalsgeen
trapteofvieren
lift te nemen.
u iets
hebt.
van
lijk

kern en zijn lindeboom, de karakteristieke gevelhuisjes, vriendelijke mensen, gezellige terrasjes en
winkeltjes biedt een rijk scala aan ontspanningsmogelijkheden. Zwemmen, vissen, golfen, maar ook
de vele wandel-en fietsroutes zorgen voor een sportief cachet. De gemeente is al heel lang een begrip
voor actieve rustzoekers die nog stilte, ongerepte natuur en cultuur weten te waarderen. Dromerige
vennen, wandelen over de heide, fietsen door de bossen, maar ook gezellig winkelen, lekker eten,
het is gewoon volop genieten in Oisterwijk. Of men nu voor een lang of kort verblijf naar Oisterwijk
komt, men zal zich er volkomen thuis voelen.
Graag tot ziens, Ans de Bes hotel de Paddestoel 013 5282555.

Prijs is o.b.v. 2-persoonskamer tot 30 april

Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
2011. Toeslag in weekenden van april
Voor meer informatie,
en/of folder
kunt
bellen2met
% 013-5282555
toeslag
voor
1 pers
opu een
pers.kamer.
rekening
mee. Daarnaast
kunt u ook bij ons
Christien,Geen
bingoofenbezoek
spelletjes.
onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
- 17 moderne kamers met privéterras
terecht
voor bridge
en familie weekendjes
De comfortabele,Hotel
ruimeDekamers
zijn alle-Scheibaan
Paddestoel,
5, 5062TM
Oisterwijk.
Opstapplaats:
Zuidplein/
- Kamers voor minder validen
maal voorzien
van douche, toilet, kitchenet- en als u iets te vieren hebt.
Alexander/Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.
- Sfeervol boerderij-restaurant
- Gratis internet, wandel-, fietsroutes
Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
www.Landhoteldiever.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Van 1926 tot 1942 woonde en werkte de bekende Hongaarse cameraman Andor von Barsy in Rotterdam. Hij werkte hier aan zijn beroemde film De Stad Die Nooit Rust, een lofzang op de Rotterdamse haven uit de late jaren twintig. We volgen de ontwikkeling van een kleine nederzetting tot een
internationale havenstad. We zien het Rotterdam van voor het bombardement, we zien de moderne
constructies en havenactiviteiten op de Maas. Maar recent is gebleken dat hij ook in de havens heeft
gefotografeerd. Ook nu is er sprake van een lofzang op de Rotterdamse haven uit de late jaren twintig
en opnieuw volgen we de ontwikkeling van een kleine nederzetting tot een internationale havenstad.
Ruim honderd van deze pas ontdekte foto’s en de korte film Hoogstraat zijn tot en met 3 april te zien
in het Nederlands Fotomuseum (gebouw Las Palmas/Kop van Zuid). Zijn beroemde film De Stad Die
Nooit Rust is op 2, 3, 9 en 10 april te zien in filmhuis LantarenVenster (Kop van Zuid). Kaarten reserveren via 010-2772277). Het boek kost € 25 en is ook te koop in het museum.

Voorjaarsconcert Grootkoor Rotterdam

Zondag 20 maart

- Advertorial -

De Rotterdamse haven eind jaren ’20
Film, tentoonstelling en boek

info@Landhoteldiever.nl T 0521-594114

Op vrijdag 1 april geeft het Grootkoor Rotterdam haar voorjaarsconcert in concertgebouw De Doelen
in de Jurriaanse zaal, aanvang: 20.15 uur. Het Grootkoor Rotterdam, met honderd koorleden, staat
onder leiding van de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Het repertoire bestaat uit
Opera en musical fragmenten. Solist is de bekende tenor Tony Henry, afkomstig uit Schotland. Tony
Henry is een tenor met stijl en charme. Hoewel hij een verbazingwekkend goede operastem heeft,
zijn veel van de door hem vertolkte nummers moderne aria’s, zoals nummers van de Beatles, Rod
Stewart, Enrique Iglesias, Status Quo en Simply Red, die in het Italiaans gezongen worden. Tony
Henry heeft op uitnodiging van Queen Elizabeth een optreden in Buckingham Palace gegeven. Naast
klassieke optredens in de Royal Albert Hall, heeft hij ook het volkslied gezongen voor de WK- kwalificatiewedstrijd van het nationale voetbalteam van Engeland.Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de
kassa van Concertgebouw De Doelen en via zing@grootkoor.nl Meer informatie www.grootkoor.nl
Lezers van de Oud Rotterdammer ontvangen tegen inlevering van de kortingsbon op pagina 17
een korting van € 5,00 en betalen geen € 30,00 maar € 25,00 per toegangskaart.

Ruiken en proeven tijdens het Jenever Festival

25% korting

op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de
à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)
Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 maart 2011, “één bon per gezelschap”
Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Liefhebbers van jenever kunnen zich in het weekend van 12 en 13 maart twee dagen lang onderdompelen in jeneverstad Schiedam. Dan vindt het Jenever Festival plaats waar vele Nederlandse distilleerderijen zich presenteren. In het karakteristieke Jenevermuseum aan de Lange Haven in Schiedam
kunnen fijnproevers het hele weekend ruiken en proeven. Naast de Branderij van het Jenevermuseum,
Dirkzwager, Kethel 1 en UTO Nederland, presenteren onder meer Lucas Bols, Hooghoudt Groningen
en H. van Toor Jz. Vlaardingen hun jenevers. Deskundigen geven speciale masterclasses waar men
dieper ingaat op de geheimen van de verschillende soorten jenever. Aan de hand van een aantal eenvoudige testjes worden de producten onderzocht op verschillende eigenschappen. Door het krijgen
van praktische tips over het beoordelen van de borrel, kan iedereen die de masterclass volgt zich na
afloop zonder schaamte een jeneverexpert noemen.
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

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

Kwaliteit mag
gezien worden

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

Actie
op
ACTIE**op
knikarmschermen
knikarmschermen
Actie geldig van 2 maart tot en met 15 mei 2011

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

* BijActie
inlevering
vanvan
de Harol
Kortingcheque
u E 300 korting bij aankoop van een kinkarmscherm.
geldig
12 maart
tot en metontvangt
15 mei 2011.
Kijk op www.zonweringactie.nl of vraag naar de voorwaarden bij uw HAROL SPECIALIST
*Bij inlevering van de Harol kortingcheque ontvangt u € 300 korting bij aankoop van een knikarmscherm.

Zwamon Zonweringsalon
Dorpsstraat 20 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel Tel.: 0180 - 399323
info@zwamon.nl www.zwamon.nl

10HAR1728_PosterZON_ACTIE_A1_HAN.indd 1

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

Een ontspannen tussendoortje
met 65+ korting
Een snelle massage zonder je uit te
kleden. Bij QuickSpa word je in sessies van 20 minuten gemasseerd in de
ultramoderne SpaCapsule®. Weldadig
en sensationeel.
In de SpaCapsule® wordt je hele lichaam van top
tot teen gemasseerd. Ondertussen hoor je rustgevende muziek en ruik je een ontspannend aroma.
Het eigenlijke masseren gebeurt d.m.v. van 28
pulserende waterjets, die over je hele lichaam
gaan. Hierdoor wordt je bloedsomloop gestimuleerd en kun je je volledig ontspannen.
De SpaCapsule® wordt ook de menselijke oplader
genoemd en zorgt dat de gebruiker opgeladen en
vitaal de wereld weer fris tegemoet gaat. Doordat
de gebruiker zijn kleding aanhoudt kan hij/zij op
elk willekeurig moment een massage ondergaan.
De essentie is dat je in korte tijd een heerlijke
massage krijgt, waarbij je de kleding gewoon 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.
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.

‘De-geniet-van-een-leukevoordelige-lente-Pas.’
Bezoek de mooiste molens van de stad

Voor de 65+ is er nu een unieke actie waarbij je
leeftijd je korting bepaalt. Stel je bent 72 jaar, dan
krijg je op vertoon van je id-pas € 7,20 korting op
de prijs van € 22,50 voor de 20 minuten
(alleen geldig tussen 14:00 – 17:00 uur en niet
geldig bij andere acties).
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

Adresgegevens

Stieltjesstraat 78
3071JX ROTTERDAM

Algemeen telefoonnummer 010-8415856
Website
www.quickspa.nl

Eet een driegangendiner met historisch uitzicht

Gratis
€ 25,,-

€15,,€1750
,

Ga een dagje naar het gezellige Den Bosch

€12,50

Ontdek heden en verleden van Rotterdam CS

50%

Geniet van de Caldic Collectie in de Kunsthal

Gratis

Vier Pasen met Bach’s Matthäus Passion

€ 60,,-

€ 45,,-

21/01/11 16:48
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Vrienden Voordeelpagina
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.
Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

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

BON

Mooie schepen en
banen in de haven
van Rotterdam

Is na het succes in 2010 een tweede uitgave en kost in de winkel € 18,95
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts € 16,95
U kunt dit prachtige boek over bijzondere schepen en jobs bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar:
De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen
van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl

Handtekening:

Datum:

Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het
boek toestuurt.

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

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 16,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom
betaal ik € 18,95

BON

Naam en voorletters:

The Story
of The 3 Jacksons

Straat + nummer:
Postcode en Plaats:
Tel:

U kunt deze unieke CD voor € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotterdammer.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts
en verdienen daarmee dus al
bijna de helft van hun bijdrage terug.

€ 7,95

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

Email:
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

BON

Rotterdam
Bruisende Havenstad!
Is een kleurrijke uitgave (144 pagina’s) en kost
in de winkel € 19,95

Naam en voorletters:
Straat + nummer:

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen
twee euro korting en betalen slechts € 17,95

Postcode en Plaats:
Tel:

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

Email:

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 17,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 19,95

K O R T I N G S B O N
Voorjaarsconcert Grootkoor Rotterdam
Deze bon geeft lezers van De Oud-Rotterdammer recht op

€ 5,00 korting
op de toegangsprijs van het Voorjaarsconcert van het Grootkoor Rotterdam op vrijdag 1 april in De Doelen te Rotterdam

Naam en voorletters:
Straat + nummer:
Postcode en Plaats:
Tel:
Email:

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
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Spetterende aanbiedingen bij
vishandel A Heinen & Zn.
Familiezak Kibbeling

gratis saus

€

Gebakken Lekkerbekken p/st
Verse Kabeljauwfilet

5 stuks

€

heel kilo

€

7,00
2,25
10,00
16,95

€ 1,50

Ontvang met inlevering van
deze advertentie:

4 stuks

€ 5,00

Topkwaliteit voor de laagste prijs!!
Kom naar de visspecialist van de regio. Vishandel A Heinen & Zn.
Woensdagmorgen van 10:00 tot 13:00 op het ‘Kroonkruid’ in Nieuwerkerk a/d Ijssel en
‘smiddags van 13:30 tot 18:00 bij winkel-centrum ‘Dorrestein’ aan de Beijerinkstraat

Eiken in vele kleuren
Bankstellen
Wandkasten
Dressoirs
Salontafels
Eethoeken
Fauteuils
Sr. Ledikanten
+ Linnenkasten

Van KLASSIEK tot MODERN

Ruime sortering
voor Senioren

Bel of mail voor een afspraak

tel.: 010-4767879

www.boekhandeldelfshaven.nl
Of kom gezellig langs...
or
vo
js
Rosier Faassenstraat 12b
de laagste pri
.
ek
3025 GL Rotterdam
een goed bo
Wij komen vrijblijvend bij u langs
voor een offerte op boeken, lp's, strips, cd's, dvd's.

TOTALE VERBOUWINGS

LEEGVERKOOP

in schoonhoven

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

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

NETTE NEDERLANDSE DAME
BIEDT ZICH AAN ALS
HUISHOUDELIJKE HULP

TELEFOON: 06- 4166 5716

VERBREE MEUBELEN
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.00 uur
vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
zaterdag
9.30 – 16.30 uur

www.verbree-meubelen.nl

Naicom Computer – R’dam Noord (t.o. Correct Bergweg)

PC-REPARATIE v.a. € 20,-

Wist u dat wij: Al meer dan 13 jaar
de pc-speciaalzaak in R’Noord zijn
Alle merken computers repareren
(ook aan huis v.a. €35,-)
Speciale Senioren PC plan hebben
Goedkope printer cartridges verkopen

06-46123164
Dirk - B.C. de Stofwolk

Wie heeft ervaring / belangstelling
voor het onderwerp “Polyamorie”
Bekijk de site www.polyamorie.nl of
vraag inlichtingen via P.b. 176 2910 AD N’kerk a/d IJssel

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

www.fotovanrotterdam.nl

TE KOOP
Glasgarage & Reparaties
t.e.a.b. Bel: 0626-174870

10-70%
Onze juwelierszaak
in Schoonhoven
wordt bijna
2 keer zo
groot! Dus...
sla uw slag in
onze winkel in
Schoonhoven.

Er is altijd iemand voor wie je collecteert.

wordnucollectant.nl
070 - 315 56 83
Hartweek: 3 t/m 9 april 2011

OUD
INRUIL GELIJK
O
GOUD M
u een

gt
ing ontvan
Bij bested 20% extra ZO KOST
n
va
s
bonu
OOP BIJNA
UW AANK MEER!
NIETS

1000 KLOKKEN OP VOORRAAD
Gratis opgehangen en geplaatst
door heel Nederland. Reparatie
van alle uurwerken in eigen atelier.
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51

sinds 1975

Klokken reparatie atelier
Henk Warnaar
Henk Warnaar
Portlandse Baan 119
afhalen en bezorgen in overleg
3162 RG Rhoon
tel:
010-5219483
volledige uurwerk garantie
email: klokkenatelier@live.nl

prijsopgave vooraf

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl

Benthuizerstraat 10a R’dam di-za 10 - 17:30
GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Delfshaven

(010) 2847362 of
(010) 2763852
of

o/a Zündapp, Kreidler,
Puch en/of onderdelen

Sla uw slag!!

Uw oude cartridges
voordelig hervullen (v.a.€8,-)
Tel. 010 - 26 57 337 www.naicom.nl

Voorhaven 16,

Liefhebbers zoeken
oude bromfietsen

KORTING

v. Markenstraat 12b Lekkerkerk Tel. 0180-661706

Geopend:

OUD ROTTERDAMMERTJES

nu in prijs verla
agd!!!

Haring
p/st

€
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0647 775893

Email:

WINCIE NATUURSTEEN

- AAA-kwaliteit
- gegarandeerd de goedkoopste prijs in Nederland

06-45576604 of www.wincie-natuursteen.nl
Kun je blind ook
popstar worden?
Geef blinden en slechtzienden,
jong en oud, de kans om hun
muzikaal talent te ontwikkelen
en hun passie te volgen.

arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl
www.steunbartimeus.nl

Wij leveren u professionele

Schoonmaakhulpen
voor € 24,50 per uur
excl.6% btw

(inclusief Soc.Lasten en Loonbelasting).

vanaf 3 uur per wk ( 2 wkn)
U ontvangt van ons een kwitantie of
faktuur – Deze kunt u verrekenen
bij uw Belastingaangifte en u behoeft
niet bang te zijn voor eventuele
boetes of aanslagen.

BEL 06-2822 7262

Openhaarden &
Kachelcentrum

Opticien

Geef op 4004040
of doneer onlin
e

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

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

Een

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

gedenksteen

zorgt

voor

een

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

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

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam
Tel. 010 - 270 90 09
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Foto-expositie
Terbregge’s Belang
op 13 maart 2011
Ook De Bewonersorganisatievereniging Terbregge’s Belang organiseert
dit jaar de tiende foto-expositie. Het
thema voor dit jaar is: “Nog nooit
vertoond” en dat heeft een dubbele
betekenis. De getoonde foto’s zijn
nooit eerder vertoond tijdens een
expositie. De tweede betekenis is,
dat de foto’s zo uniek en mooi zijn
dat dit nog nooit is vertoond! Het
belooft een superexpositie te worden
en de toegang is nog gratis ook! Alle
reden tussen 14.00 uur tot 17.00 uur
even langs te komen in de zaal van de
buurt- en speeltuinvereniging aan de
Landstraat 9 in Terbregge.
Dit jaar heeft de Historische commissie weer prachtige unieke foto’s’
bijeengebracht! Er zijn foto’s te zien
van de ‘eigen’ buslijn op Terbregge,
het oude Nieuw- Terbregge (ca1917),
foto’s van de voedselpakketten,
schoolfoto’s en nog veel meer. Ook
is dit jaar de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud aanwezig. U kunt
genieten van hun prachtige publicaties, die u uiteraard ook kunt kopen.
Het wordt helemaal een feestmiddag,
want we krijgen zelfs een kersverse
burgemeester op bezoek! En wel Anton Stapelkamp, die pas is benoemd
als burgemeester van het Zeeuwse
Kapelle
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang
Bert Wagemans
Secretaris

Dinsdag 8 maart 2011
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Tonny van Ede (1924-2011) viel in
Glasgow al onder monumentenzorg
Wie herinnert zich niet, als
kleine jongen op het Kasteel,
die typische houding van Tonny
van Ede na wéér een sprint
langs de lijn: voorovergebogen
met de handen op de knieën
om even uit te blazen. De
schicht noemde Jules Deelder
hem later in zijn gedichten.
‘Opa, opa,’ juichten wij, als hij
weer eens een beslissende
voorzet had gegeven op Joop
Daniëls, Lou Benningshof of
Wim van der Gijp.
Het was het seizoen na Sparta’s laatste
landskampioenschap in 1959. Sparta
kwam uit in de Europa Cup 1, toen hij
in Glasgow tegen de Rangers de winnende treffer (1-0) scoorde, zoals hij in
1949 de winnende goal had gemaakt
tegen ZFC in de beruchte degradatiewedstrijd, waardoor aan degradatie
kon worden ontsnapt. Vooral door zijn
mentaliteit kon hij zich tot zijn 38e
handhaven in het eerste elftal.
De winnende treffer in Glasgow kon hij
nog tot op latere leeftijd dromen.
‘Ik weet het nog goed: Glasgow, 16
maart 1960, 79ste minuut. Ik kreeg de
bal vanaf het middenveld, passeerde
een tegenstander en schoot de bal
alleen voor de keeper in de rechterbovenhoek. Ik was 36 en viel al
onder monumentenzorg,’ lachte hij bij
Sparta’s honderdjarig bestaan.
“De Rangers met 1-0 verslagen in het
Ibrox-park voor 85.000 toeschouwers.
Dat was wat in die tijd. Nog nooit
had een Nederlandse club voor zoveel
publiek gespeeld. In die tijd was de ri-

- Een legendarisch doelpunt in Glasgow -

valiteit tussen Feyenoord en Sparta nog
groot, maar dat was niets vergeleken
bij de fans van Celtic en Rangers. Heel
Celtic moedigde ons aan en juichte
nadat de grote rivaal was verslagen.
Veertien dagen later namen ze revanche
in de beslissingswedstrijd in Londen.”
Ook wist hij nog: “In het Ibrox-park
stal Frans Heijster de show. Met zijn
kooitje paradeerde Sparta-Piet op het
veld voor het orkest uit. Maar toen die
doedelzakspelers plotseling rechtsomkeert maakten, had Frans dat niet
in de gaten en liep parmantig in zijn
eentje rechtuit. Nog nooit hadden ze in
Schotland zo hard om een Nederlander
gelachen!”
Hermes DVS
Na zijn succesvolle periode bij Sparta,
sloot hij zijn actieve loopbaan af bij

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (81)

Hermes DVS, waar hij nog met Cees
van Kooten samenspeelde. In het boek
Die zit! van Piet Ocks, dat half mei
verschijnt, vertelt de oud-international:
“Van Ede speelde na Sparta in zijn
nadagen en was toen al bijna zeventig,
geloof ik. ’s Winters kwam ik vanuit
Alblasserdam met de brommer en
moest ik, voordat ik aan de training
begon, eerst in de kantine ontdooien
bij de potkachel. Als het vroor nam
ik de bus terug. Tonny bracht me dan
meestal naar het station. Ik zat een keer
bij hem in de auto, stapte hij ineens uit.
Ging hij midden op de tramrails liggen
met één been in de lucht. Vroeg de
beduusde trambestuurder, die dacht dat
hij een hartaanval had of zo, wat er aan
de hand was. Zei Van Ede: ‘Er zit een
steentje in mijn schoen.’ ”

december 1924, werd op elfjarige
leeftijd lid van Sparta. Na de oorlog, in
1946, keerde hij na omzwervingen in
Duitsland, Frankrijk en Engeland terug
in Rotterdam. Vanaf 1947 speelde hij in
het eerste elftal van Sparta, waarvoor
hij 455 competitiewedstrijden uitkwam.
In 2008, bij het 120-jarig jubileum van
Sparta, kreeg Tonny van Ede alsnog de
kampioensschaal van 1959 uitgereikt
door Gerard Bouwer van de KNVB.
Een uitverkocht Sparta Stadion gaf het
kampioensteam van 1959 nog eenmaal
een staande ovatie. Vorig jaar werd de
hoofdtribune van het Sparta Stadion
omgedoopt in de Tonny van Edetribune. Hij was tweevoudig international en sinds 1963 erelid van Sparta.
Hij overleed na een kort ziekbed op 17
februari.

Tonny van Ede, geboren op 22

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 één 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 Oud-Rotterdammer.

Radio Rijnmond
Radio Rijnmond heeft een eigen plaats ingenomen in de
regionale samenleving sinds de eerste uitzending in december 1982. Begonnen in een kleine studio mét café in de
Delftsestraat, sloeg de rampenzender de vleugels uit naar
een groter onderkomen aan de Mathenesserlaan en daarna,
sinds bijna twee jaar, naar een nog moderner bedrijfspand
in het Lloydkwartier. Tussentijds was er al een ‘huwelijk’
met Stads-TV Rotterdam en werd de ‘gezinsnaam’ RTVRijnmond. Door de jaren heen bedacht en organiseerde
de regionale omroep diverse evenementen, waarvan het
‘Kuipspektakel’ op 14 mei 1984 een spraakmakende was.
Saxofonist Piet le Blanc (1921-1996) was er bij met (rechts
van hem) Radio Rijnmond-verslaggever Jack Kerklaan.
Piet musiceerde onder meer aan boord van cruiseschepen
van de Holland-Amerika Lijn, bij het radio-orkest The
Ramblers en ook het Amsterdams Philharmonisch Orkest.
Op meer gevorderde leeftijd werd ‘ome’ Piet, zoals hij
liefkozend werd aangesproken, een bekend figuur in het
kroegencircuit in het centrum van Rotterdam. Voor geld of

een gratis drankje (het liefst meer) speelde hij verzoeknummers. Maar hij schroomde bijvoorbeeld niet, spontaan
naar de redactie van Radio Rijnmond of het Rotterdams
Dagblad aan de Westblaak te komen, om daar wat nummertjes te blazen voor zijn favoriete journalisten. Piet le
Blanc is aan longkanker gestorven en ligt begraven op
de katholieke begraafplaats in Crooswijk. De bijzondere
musicus heeft veel memorabele herinneringen nagelaten
en daar zijn de samenstellers van deel 3 van ‘Henk Hartog
Rotterdam gefotografeerd’ nieuwsgierig naar. Reacties
graag naar reinw@telfort.nl
De presentatie van deel 2 Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd vindt plaats op zaterdag 23 april 13.30 uur in
het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigt het eerste
exemplaar aan Milan van der Louw, zoon van de vroegere
burgemeester André van der Louw.
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Frans de Woningontruimer
g
Is er voor U om de betreffende woning geheel
heel
bezemschoon op te leveren volgens de eisen
sen
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
rder.

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Wat doen wij zoal:

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
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Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!
Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl

op 30 km van Rotterdam
Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 300 m2

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
• met een mooi uitzicht en een ruim balkon
• met een nieuwe keuken en badkamer

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

• gericht op comfortabel 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

(incl. service- en stookkosten)

• met een huur van circa € 500,• waarop huurtoeslag van toepassing is
• waar u per direct in kunt trekken?
Kom dan eens kijken in onze modelwoning!

Fa. v.d. Linden

Vakantie in het prachtige Sauerland

OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.
Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

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

Kom naar het

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

is
Open Haau
rt 2011

Specialisatie: badkamers/toilet, kleine verbouwingen,
sier- en stucwerk, alle wandafwerkingen

zaterdag 12 m
.0 0 uu r
va n 11 .0 0 - 13
350-950
Kelloggplaats

Rob Monsma

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

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Op meer dan 170 locaties in heel Nederland!
In Rotterdam zijn er 3 locaties en in de directe omgeving kunt u terecht in:
Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Schiedam en Pijnacker
Prijs € 35,00.
Automobilisten jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs betalen
tussen de € 50,00 en maximaal € 55,00
Bel voor informatie en een afspraak:

Afsprakenbureau Regelzorg 088 23 23 300
of maak uw afspraak zelf op onze website
www.regelzorg.nl.

Finnentrop - Faulebutter

•
•
•

525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Goed bewegwijzerde wandelpaden
Motorrijders welkom (faciliteiten aanwezig)

5 dagen HP € 165,- p.p.

-zondag tot vrijdagHP € 34,- p.p. per dag in 2-persoonskamer

Appartement € 39,- per dag

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

57413 Finnentrop - Faulebutter

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

Meer informatie:
010-440 8800

DE NIEUWE NISSAN MICRA

IN SYNC WITH THE CITY
n

24 MAANDEN GRATIS ONDERHOUD
3 JAAR 0% FINANCIERING

n

STANDAARD 5-DEURS

n

Tiel
Stephensonstraat 1
Tel: (0344) 621 818
Gorinchem
Edisonweg 7a
Tel: (0183) 643 310
Amsterdam Zuid-Oost
Schepenbergweg 43
Tel: (020) 691 02 01

VANAF

e11.200,www.uwnissandealer.nl
* Het aflopend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Het financieringsaanbod is geldig op nieuwe particuliere Nissan MICRA orders tussen 1 februari & 31 maart 2011. Maximale looptijd 36 maanden, maximaal
bedrag € 10.000. Effectieve rente op jaarbasis bedraagt 0%, na de actieperiode is de standaard effectieve rente op jaarbasis 9,9%.
REKENVOORBEELD 0% RENTE OP DE FINANCIERING gefinancierd
Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Het prospectus kunt u vinden op
www.nfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Kredietsom Looptijd in Effectieve Totale prijs Maandlast*
maanden rente op krediet
Getoond model: Nieuwe Nissan Micra 1,2 L 80 pk Tekna. Wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.
jaarbasis
Min./max.-verbruik MICRA gamma gecombineerd: 5,0 - 5,4 ltr./100 km, resp. 20,0 - 18,5 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 115 gr./km tot 125 gr./km.
€5.000,36
0,0%
€5.000,- €139,€10.000,- 36
0,0%
€10.000,- €278,€5.000,36
9,9%
€5.764,- €160,€10.000,- 36
9,9%
€11.528,- €320,standaardtarief
actietarief

Rotterdam
Metaalstraat 5
Tel: (010) 456 33 33
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- Bram den Braber en een
klein gedeelte van zijn
zuivelverzameling thuis in
zijn woning in Poortugaal.
Foto Rein Wolters -

Humanitas zoekt
gezinsmaatjes
Humanitas zoekt voor Home-Start vrijwilligers, die zich in willen zetten als maatje in
gezinnen, waar het even niet lekker loopt en
waar tenminste één kind van zes jaar of jonger is. Heeft u een paar uur per week tijd over
en bent u positief ingesteld en weet u dat opvoeden best pittig kan zijn? Bent u moeder of
vader, oma of opa of iemand die het gezinsleven goed kent en een steuntje in de rug wil
zijn? Vindt u het leuk om iets voor een ander
gezin te betekenen? Bel dan voor informatie
naar Rotterdam noordelijke Maasoever: 0102653930 of Rotterdam-zuid: 010-4196193 of
kijk op www.humanitasjeugdhulpverlening.
nl of www.home-start.nl U krijgt een training
vooraf en reiskosten worden vergoed. Maart/
april 2011 starten er weer trainingen, er zijn
nog plaatsen vrij.

Thema gezondheid

Op 19 maart is de Landelijke Open Dag van
de Zorg. Het Centrum voor Reuma en Revalidatie zet haar deuren open voor iedereen.
Vanaf half twaalf zijn er rondleidingen. Van
twaalf tot vijf uur is er in ons Trefpunt een
Lifestyle markt, met de thema’s Gezondheid,
Voeding en Bewegen voor ouderen. U kunt
uw gezondheid laten checken in de bus van:
Morgen Gezond Weer Op.
Deze middag is er gelegenheid om kennis
te maken met Tai Chi, Nordic Walking, Jeu
de Boules en nog veel meer. Ook kunt u een
kijkje nemen in onze moderne ﬁtnessruimte.
De toegang is gratis. Kijkt u voor meer informatie op www.rrr.nl.

Gezocht:
gespreksleiders
Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en
participatie, is op zoek naar veertigplussers,
die op vrijwillige basis gespreksleider in
Delfshaven willen worden voor het project
Deel je Leven.
Dit project bestaat uit twee fasen. In de eerste
fase bezoeken vrijwilligers senioren in 55plus woongebouwen en omgeving, om hun
levensverhalen op te tekenen in levensboeken. In de tweede fase worden er in verschillende deelgemeenten vertelkringen gevormd
door de senioren, die levensboeken hebben
gemaakt. We zijn op zoek naar vrijwillige
gespreksleiders, die het leuk vinden de vertelkring in Delfshaven te begeleiden.
De vertelkring vindt plaats op de vrijdagmiddag bij woonzorgcentrum De Schans, Jan
Kruijffstraat 180.
Gedurende de eerste drie maanden begeleidt
de gespreksleider minimaal zes bijeenkomsten en daarna minimaal een bijeenkomst per
maand, samen met een andere gespreksleider.
We zijn ook op zoek naar algemene gespreksleiders, die in verschillende deelgemeenten
kunnen worden ingezet. Een algemeen
gespreksleider begeleidt een groep zes keer
en kan meerdere groepen begeleiden.
De gespreksleiders krijgen een vrijwilligersvergoeding en een korte training, die
plaatsvindt op woensdagochtend 16 maart bij
Pluspunt, Ungerplein 2, ﬂat 25.
Meer informatie 010 – 4671711 (Willy Hilverda) of w.hilverda@pluspuntrotterdam.nl
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Pleidooi voor een
Nationaal Zuivelmuseum
Bram den Braber heeft naast bloed ook melk in zijn aderen. In eerdere columns
schreef ik al eens, dat door toeval soms na veel jaren weer iemand je pad kruist, die
je reeds lang vergeten bent. Vorige maand had ik na 39 jaar ineens weer contact met
Bram den Braber. Ik kwam hem tegen op mijn speurtocht naar ex-werknemers en
foto’s van de verdwenen Overschiese melkfabriek De Combinatie. Een nadrukkelijk
spoor voerde naar Poortugaal, het woondorp van de in Rotterdam geboren en getogen
Wat hij niet weet van melkverwerkende zuivelbedrijven, aanverwante bedrijven en melkboeren aan
huis, is de moeite van het weten
ook niet waard. Hij verzamelt alles
over deze industrie in Nederland:
van ﬂessendop tot melkbus, verhalen in kranten en foto’s, kratten
met lege ﬂessen en handgeschreven aﬂeverfacturen voor slijters
en briefhoofden van zuivelﬁrma’s.
Alles keurig gerangschikt in
ordners en opbergplateaus, zodat
hij er zonder moeite een prachtige
tentoonstelling van kan inrichten,
zoals hij al meermalen in het land
heeft gedaan.
De 56-jarige Bram is een afstammeling van een Zeeuwse melkveeboer. Zijn grootvader hield op Sint
Philipsland niet alleen melkkoeien, maar verkocht hun rauwe
productie ook direct aan huis bij
klanten. Door de watersnoodramp
op 1 februari 1953 was het van het
ene op het andere moment voorbij
met die combinatie, doordat
het gemengde bedrijf door het
water verzwolgen werd. Zijn zoon
(de vader van Bram) verliet de
provincie al in 1948, trouwde een
schippersdochter en het echtpaar
ging wonen in de Odastraat in
Rotterdam-Bloemhof, waar zes
jaar later Bram ter wereld kwam.
Braber senior werkte ondertussen
al geruime tijd als melkbezorger
bij de CoVo (de melkdivisie van de
Coöperatieve Verbruikersvereni-

- De voorwagen met aanhanger en koelinstallatie reed dagelijks tussen vestigingen
van De Combinatie in Overschie en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen.
Foto Bram den Braber -

ging Vooruitgang-Rotterdam U.A.)
vanuit de remise Adriaen Nimantsstraat in de Walravenbuurt van
Hillesluis. Nog maar nauwelijks
stevig op zijn benen, ging Bram
natuurlijk als beljongen mee met
zijn vader langs de klanten.
Detailhandelsschool
Na het met goed gevolg doorlopen van de lagere Graaf Jan van
Nassauschool in de Tarwewijk en
daarna de Lagere Detailhandelsschool in de Oranjeboomstraat in
Feijenoord, trad hij in dezelfde
wijk als zestienjarige in dienst
van de Nederlandse Melk Unie
(NMU) bezorgdienst aan de Persoonsdam, die was ontstaan door
samengaan tussen onder meer de
CoVo, zuivelgigant De Combi-

natie in Rotterdam-Overschie,
Verenigde Zuivelbedrijven (VZ),
Coöperatieve Melk Centrale
(CMC), Aurore, Rotterdamsche
Melk Inrichting (RMI of Ermi) en
Gebroeders A.&P. de Zeeuw in de
Slaghekstraat. Zijn vader was al
in 1962 gestopt als melkbezorger
en Bram kwam in 1972, na de
ophefﬁng van de melkbezorging
bij NMU, terecht bij Van Berkel’s
Melkinrichting in de Dynamostraat, waar hij tot eind 1973 in
loondienst bleef. Daarna bezorgde
hij één jaar voor zuivelhandelaar
Piet Verhagen van de Zuidhoek
35 in Charlois, vervolgens twee
jaar in Bloemhof, om daarna een
winkelwagenbezorgwijk in Dordrecht over te nemen. Dit had niet
zo’n succesvol verloop, vanwege

- Een CoVo-vrachtwagen op het spoorwegemplacement tegenover de bedrijfsgarage bij de Vierhavensstraat.
Foto collectie Bram den Braber -

de almaar afnemende belangstelling van klanten voor bezorging
aan huis. Het kopen van melk en
aanverwante zaken in supermarkten, was nadrukkelijk in opkomst.
Bram maakte daarom een uitstapje
van acht jaar naar Van der Meer
& Schoep in de Spaanse Polder,
waarvoor hij onder meer brood en
banket aan huis bezorgde. Ook hier
kwam de klad in door prijzenstunts
in de supermarkten. Ondertussen
had hij alle rijbewijzen in zijn
portefeuille en daarmee ging Bram
opnieuw in de zuivelindustrie aan
de slag. Nu als vrachtwagenchauffeur en bezorger van schoolmelk
voor het bedrijf Van Die in Ridderkerk. De vader van inmiddels
drie kinderen en grootvader van
één kleinkind is de zuivel daarna
door de jaren heen trouw gebleven,
ondanks fusies en andere veranderingen. Hij werkt nu als logistiek
medewerker bij Royal FrieslandCampina in Eindhoven.
Boeiend
Over al die zuivelfusies in Nederland kan hij boeiend en beeldend
vertellen en dat doet Bram met
plezier. Ondertussen blijft hij zijn
verzameling uitbreiden en zoekt hij
in Rotterdam vooral naar materiaal
van CoVo, zowel van vracht- als de
bezorgwagens en van melkbezorgers van bedrijven als de Gebroeders De Zeeuw, F.A. Bouma aan
de Breeweg 13 en melkinrichting
De Vaandrager aan de Breeweg
15. Ook allerlei materiaal over de
Rotterdamsche melksanering van
1959 is welkom.
Wie hem kan helpen, kan hem bereiken via: codimez@hotmail.com
of 010-5010579. Materiaal over
De Combinatie is ook welkom bij
overschieboek@telfort.nl
Het is overigens een grote wens
van Bram den Braber om te komen
tot het oprichten van een Nationaal
Zuivelmuseum. ,,Materiaal is er
genoeg en de historie is omvangrijk en van belang om te bewaren
voor het nageslacht’’, zegt hij tot
besluit. Waarschijnlijk eind dit
jaar verzorgt de verzamelaar een
expositie met lezingen in museum
Oud-Overschie ‘De Hoop doet
Leven’, voor een deel gevestigd in
een oude… melkfabriek.
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STOELEN VLECHTERIJ

Eindelijk echt
leren

luisteren
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LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

* Stoelen matterij

RELAX
FAUTEUIL

* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl
of bel 070-3649500

Meubeltoonkamers MODERN

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

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

BIJ ONS NU v.a.

Bijpassend nachtkastje € 129,00

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

AANBIEDING!

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

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

€ 499,00

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

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

MET OPSTAHULP

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

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

ERVAAR OOK DE PERSOONLIJKE SERVICE VAN DOCK C

Laatste hutten vanaf € 799
29 mei
met persoonlijke
zorgebegeleiding

lige
Met Nederlandsta
g
din
lei
ge
be
C
ck
Do

Inclusief GRAT
IS
excursies in
Kopenhagen en
Oslo
8-daagse cruise Sacndinavië
21 dagen Middellandse zee
ms Ryndam 29 mei en 26 juni 2011
ms Ryndam 2 mei 2011
Binnenhut en buitenhut *

Vanaf € 799 per persoon

Inclusief boordtegoed van US $ 75 per hut.
* Buitenhut met beperkt zeezicht

Binnenhut vanaf € 2095
Buitenhut vanaf € 2695
Inclusief US $ 100 p.p. bartegoed

lige
Met Nederlandsta
g
din
lei
ge
be
Dock C

Inclusief:
 volpension (ontbijt, lunch en diner)
 havengelden
 Nederlandse assistentie

Exclusief:
 drankjes
 fooien (US $11,- p.p.p.d.)

www.dockc.nl

15 dagen Noorse Fjorden en Noordkaap
ms Ryndam 10 juli 2011

12 dagen Middellandse Zee
met Lissabon, Sevilla, Barcelona

Binnenhut vanaf € 1629
Buitenhut vanaf € 1929
Balkonhut vanaf € 3129

Binnenhut vanaf € 1495
Buitenhut vanaf € 1649
Balkonhut vanaf € 2539

Aankomst op 24 juli in Dover. Incl. busreis
Dover-Rotterdam. Inclusief US $ 100 bartegoed p.p.

Inclusief vliegreis van Rome naar Nederland
Inclusief US $ 100 bartegoed p.p.

GEEN BOEKINGSKOSTEN – PERSOONLIJKE SERVICE
– GRATIS TELEFOONNUMMER – WWW.DOCKC.NL
www.dockc.nl
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“De naam Dien ben je
straks alweer vergeten”
Het valt mij vaak bij radio- en tv-uitzendingen op, dat ‘deskundigen’ hun mening over bepaalde
voorvallen naar voren brengen. Dat deze ‘deskundigen’ vaak niets aan de berichtgeving hebben
toe te voegen, doet er niet toe. Het is zo leuk om een ‘all-inclusive’ toerist in (zeg maar Sharm
el-Sheikh) vanuit zijn ommuurde hotelvesting over de protesten in het 600 kilometer verder liggende Caïro te horen praten.
Snap je het nog?
Ik denk op de avond van de verkiezingsuitslagen aan wijlen mijn
grootvader Jan Blom. Ik was pas acht
jaar, toen ik bij hem in Den Haag
logeerde en hij mij een levensles
toevertrouwde: “Zij dronken een
glas en deden een plas. En alles
bleef zoals het was.” Zijn tweede
echtgenote voegde er aan toe: “Of je
gebeten wordt door kat of hond, jij
zit mooi met een behoorlijke wond.”
Nu weten jullie gelijk, waarom ik zo
verstandig ben.
Persoonlijk heb ik fysiek het nodige
mogen beleven. Je mag me geloven,
als ik zeg dat een zijdelingse landing
op traptreden, een zeer pijnlijke ervaring is. En het lijkt wel, dat wanneer
de huisarts enkele zwaar gekneusde
ribben constateert, dat de pijn dan
met 100% toeneemt. Dat is natuurlijk
onzin; het doet gewoon gemeen au!
Alles gaat op zijn elf en dertigst.
Op maat 46 schoenen voortschuifelen is er niet meer bij. Bezoekjes
aan het Ikazia-ziekenhuis vinden
plaats, gezeten in een door steun en
toeverlaat Willy Bakker voortgeduwde rolstoel. Mijn neuroloog, dr.
L.J.M.M. Mulder, verklaarde me nog
net zo ‘vreemd’ als altijd. Tijdens het
bezoek werd er heel wat afgelachen
en op onderdelen waren Willy en
Mulder het met elkaar eens. Het leek
wel of er iets stond te gebeuren.
En daar was Dien
Bij het verlaten van Ikazia stelde
Willy aan mij voor, ‘een bakkie’ in
het Winkelcentrum Zuidplein te nuttigen. Zo gezegd, zo gedaan. De auto
werd bij een van de vele invalidenparkeerplaatsen gezet (parkeerplaatsen, die vanaf de doorgaande straten
niet zichtbaar zijn) en weer zittend in
mijn rolstoel, gingen we vanaf straatniveau met de lift naar Het Zuidplein. Het is jaren geleden, dat ik

daar geweest ben. Ik keek mijn ogen
uit. De diverse verbouwingen hebben
het winkelcentrum goed gedaan. Ik
pakte mijn camera, om wat foto’s
te maken. De eerste foto mislukte,
want uit het niets liep er een vrouw
vlak voor me langs. Terwijl Willy
langzaam liep, maakte ik de tweede
foto. Verdulleme, daar was die vrouw
weer. “Op een foto die je hier maakt,
hoort een mooie vrouw. En dat ben
ik”, zei ze tegen mij.
Deze echte Rotterdamse (vroeger
zeiden we volksvrouw) was wel in
voor een praatje. En daar stonden
we, midden tussen de honderden
passerende mensen een gesprekje
te voeren over Het Zuidplein, de
bevolkingssamenstelling op Zuid, De
Oud-Rotterdammer, het contact tussen mensen, het verschil tussen zuiderlingen en ‘die lui van de overkant’
en nog veel meer. In de acht minuten
dat we stonden te praten, werden ook
onze namen uitgewisseld. De vrouw
heette Dien, maar ze was er zeker
van, dat ik deze naam vijf minuten
later al vergeten zou zijn. Neen, deze
Dien vergeet ik niet snel. Ze toonde
een levenswijsheid en –ervaring,
waar menig jonger persoon jaloers
op kan zijn. Dien is voor mij ‘de Rotterdamse van het Zuidplein’. Als jij
haar wilt ontmoeten, probeer dan een
foto in het winkelcentrum te maken.
Wanneer een vrouw voor jouw lens
opduikt, zal het Dien wel zijn.
En ja, ze mag er best zijn!
Snode plannen
Tijdens mijn comfortabele tocht
door het Zuidplein, duwde Willy mij
plotseling C & A in. Met de woorden
“Jou krijg ik nooit in een winkel,
om eens iets nieuws te kopen”,
duwde zij mij naar de herenafdeling. En wat bleek? Ik vond het best.
Rijdend langs rekken met sweaters,
overhemden, coltruien, T-shirts en

- Eindelijk is bekend waar dit gebouw stond. -

meer van dit spul, zag ik de meest
aantrekkelijke dingen voorbij komen.
Keuzes werden niet snel, maar
weloverwogen gemaakt. Bij het
verlaten van de winkel, had ik één
van de rijkste families van Europa,
nog rijker gemaakt, maar daar zullen
de Brenninckmeijers geen weet van
hebben.
Hoewel ik een willoos slachtoffer in de rolstoel was, voelde ik dit
zeker niet zo. Toen ik dan ook de
hobbywinkel Pipoos werd binnengeduwd, moest ik aan mijn echtgenote
Nina denken. Ook zij had de meest
vreemdsoortige handvaardigheidhobby’s, waarbij bezoekjes aan Pipoos
op het Binnenwegplein schering en
inslag waren. Destijds hield ik me
ver van die winkel, maar nu op het
Zuidplein stond ik er midden in. En
wat bleek? In deze winkel komen
gewone, hartelijke mensen, die een
praatje niet uit de weg gaan. Hoe
komt dat nu? Is de bevolking op
Zuid toch anders dan op de Rechter
Maasoever, of komt het door de
rolstoel, waar een zielige (sic) man
in zit?
Willy keek op haar gemak rond en ik
genoot van alles om me heen. ‘Het
bakkie’ hebben we uiteindelijk bij
DeliFrance genuttigd, met daarbij
een half stokbroodje ﬁlet americain.
Over dit broodje zwijg ik, ik merk
slechts op, dat een weeshuis met tien
hongerige jongens er nog te veel
aan heeft. Ongelooﬂijk wat men bij
deze DeliFrance aan kwaliteit én
kwantiteit weet neer te zetten. C’est
formidable!
Snippers
Het is alweer weken geleden, dat ik
op de Kop van Zuid bij de S. van
Ravesteynkade in gesprek raakte met
een postbode. De wijk waar ik hem
zag, was niet zijn vaste werkplek. Hij
had al duizenden stappen liggen in
Tuindorp Vreewijk. Hij vertelde me,
dat hij gek was op treinen en zeer
geïnteresseerd in foto’s van ‘toen’. Ik
beloofde hem in mijn ‘archieven’ te
kijken, gaf hem mijn visitekaartje en
vroeg hem mij een blanco mailtje te
sturen. Ik zou op deze manier in het
bezit komen van zijn e-mailadres.
Enkele dagen later kreeg ik een
mailtje van postbezorger Krijgsman.
Maar waar heb ik het mailtje nu
opgeborgen? Ik ben bang, dat ik niet
op ‘save’ heb gedrukt, maar op ‘delete’. Daarom, mijnheer de postbode,
stuur me alstublieft nog een keer een

door Aad van der Struijs

- Een ingang van het Zuidplein. -

mailtje. Het toegezegde ligt klaar, om
verzonden te worden. Ik blijf nog
even op de Kop van Zuid. Enige tijd
geleden kreeg ik een vraag of ik wist
waar een bepaald pand had gestaan.
We praten over de hoekwoning op
de foto.
Ik had sterke vermoedens, maar kon
daarvoor geen enkel bewijs vinden.
Slechts een enkeling reageerde,
ook een oud-collega van mij bij het
Rotterdams Gemeentearchief, Dick
van Wingerden. Zo’n twaalf jaar
hadden wij elkaar niet gesproken
en de voorafgaande twintig jaren
hadden we elkaar ‘beschuldigd’ van
eigenwijsheid. In het laatste telefooncontact was er geen sprake meer van
dit soort opmerkingen. Zou verstand
dan toch met de jaren komen? Dick
was het, voor de allereerste keer,
eens met mijn vermoeden. Ook Dries
van den Haak ging met mij mee: “Ik
denk te weten, waar het gebouwtje
heeft gestaan en wat het geweest
is. Het gebouwtje stond op de plek,
waar nu ongeveer het Nieuwe Luxor
staat, tussen de kop van de Rijnhaven en de Wilhelminapier. Het
gebouw was van Radio Holland en
van daaruit werden marconisten op
de zeeschepen geplaatst. Mijn neef
W.van Beelen is marconist geweest,
vandaar mijn kennis van het gebouw.
Het was eerst een bakstenen gebouw
en is later wit geverfd. Ook was een
klein stukje verder de aanlegsteiger
van het ‘heen en weer’ bootje. Ik herinner mij ook nog, dat er tegenover
de aanlegsteiger een walhuisje stond.
Hierin zat de man, die kaartjes verkocht voor de ‘heen en weer’. Maar
wat mij het meeste aansprak, was
een hele grote banaan als reclame
object van de ﬁrma Fyffes bananen.
Zijn daar misschien ergens nog foto’s

van?
Toen ook nog een dame belde en
vertelde, dat zij van 1958 tot de
sloop in de jaren zeventig in dit pand
gewoond had, waren dit voor mij
voldoende redenen ‘het geheim’ te
onthullen. Dit pand stond inderdaad
op de hoek van de Stieltjesstraat en
Parallelweg.

- Het bananenmerk Fyffes had bij speelgoedfabrikant Märklin zijn eigen wagon -

Trammuseum
Het welbekende trammuseum in de
voormalige tramremise Delfshaven
is al enkele maanden verleden tijd.
Alle bezittingen zijn overgebracht
naar de tramremise Hillegersberg aan de Kootsekade. In deze
remise staat al het materieel van de
Stichting Romeo; een collectie waar
andere steden jaloers naar kijken.
Een collectie van de allereerste
Rotterdamse elektrische tram tot het
eerste metrostel. Met de verzameling
van het Trammuseum kan er nu een
stukje Rotterdams openbaar vervoergeschiedenis getoond worden, waar
iedere Rotterdammer (jong of oud)
kennis van moet nemen. Met ingang
van de eerste zaterdag in april is de
remise vanaf tien uur open voor belangstellenden. Tot en met september
is het museum iedere eerste zaterdag
van de maand toegankelijk.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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WOII - voorbij maar
niet vergeten
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken
stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

Hotel / Restaurant / Accommodatie / Wellness
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

DECO VLOER

‘n Begrip in vloertegels
Eigen vakbekwame tegelzetters
Bezoek onze showroom
Ook voor vloerverwarming
NIEUW
Mflor PVC Vloerdelen

C

M

Y

www.decovloer.nl

GRATIS GELEGD VANAF 25M2

VLOERVERWARMINGSAANBIEDING

Reserveren op lange termijn mogelijk

CM

675.-

CY

Ook geldig icm andere aanbiedingen!!

CMY

785.950.-

5 GROEPS TOT 100M2
1.695.NU
6 GROEPS TOT 120M2
1.935.NU
7 GROEPS TOT 140M2
2.165.NU

In het hart van het Sauerland
5 nachten incl. halfpension
Landhotel Doerr
met gratis gebruik van de
Sieg- Lahn- Str. 6-10
& Beauty Garden
57334
Bad Laasphe
Oud
Rotterdammer
aanbieding 2011.pdf 1 Wellness
2-2-2011 9:57:20
Tel: 00492754/3700
vanaf
430.00
€ per persoon
www.landhotel-doerr.de

“Ontmoet de natuur, in Bijzonder Brabant!”
1 x overnachting in Nieuwe ****COMFORT kamer
+ ontbijtbuffet + Entree Safaripark Beekse Bergen
+ Wandelroutes door de Brabantse natuur

MY

K

2 GROEPS TOT 40M2
1.025.NU
3 GROEPS TOT 60M2
1.265.NU
4 GROEPS TOT 80M2
1.495.NU
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Van 69,50 p..p. Nu 49,50 p.p. Extra nacht 35,00 p.p.

Auberge De Hilver
013 504 3051 of

1.125.-

Diessen - Baarschot

info@aubergedehilver.nl

Hotel “De Lochemse Berg”

1.350.1.575.-

Genoemde prijzen zijn alleen geldig bij aankoop vanaf 40m2 tegels.

Mangaanstraat 1-5 3067 GT Rotterdam
3355 PP Papendrecht
Kattestaart 16

(010) 4211717
(078) 6429477

Blijf niet rondlopen
met uw vragen over kanker
Bel de KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Select Voyages
Het riviercruiseschip Serenade 1 staat garant voor een topvakantie. Zodra u de ruime lobby met haar prachtige trappartijen betreedt, is het duidelijk dat
een nieuw tijdperk van riviercruises is aangebroken.
Tijdens uw cruise beschikt u over een luxueuze ingerichte suite met een zithoek, flatscreen satelliet TV, kluisje, een minibar en koffie- en theefaciliteit.
Uniek zijn de ruime badkamers met ligbad en aparte douchecabine in alle 68 hutten. De hutten op het Mozartdek en het Chopindek beschikken over een
Frans balkon. Er zijn twee luxe suites met een ruime privéveranda.

Select Voyages. Ervaar het nieuwe riviercruisen.

6-daagse cruise

Bourgondisch en Maritiem

naf
10 april va
p.p.
volpension

€399,-

Serenade I

Rotterdam • Antwerpen • Veere • Middelburg, Hellevoetsluis
Dordrecht • Rotterdam

9-daagse cruise

Serenade aan de Romantiek

pril v.a.
15 en 23 a
p.p.
volpension

€969,-

Serenade I

Rotterdam • Düsseldorf • Cochem • Bernkastel • Traben Trarbach
Passage Loreley Koblenz • Keulen • Düsseldorf • Rotterdam

Voor informatie of reserveringen; Bel 026 - 325 9278 of mail info@select-voyages.nl

www.select-voyages.nl
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TANTE POST
Watergeusstraat
Ik wil reageren op het stukje over
de omgeving Watergeusstraat. Mijn
grootouders woonden in de jaren ‘50 in
de Schans. Het ging om de familie De
Bruin, met veel dochters en zoons. Ze
woonden boven de garage van Nico
Neijman. Kale trappen met een vettig
touw als trapleuning. De panden staan
er nog, maar zijn ooit gerenoveerd en de
garage is volgens mij weg.
Op straat was altijd wat te doen. Er werd
hard gewerkt. Inderdaad zat Van Oordt
er, maar ook een metaalfabriekje, waar
altijd werd gelast. Er zat ook iets met
hout. Mijn tante Ger werkte bij Pico,
zij zal toen een jaar of zeventien zijn
geweest, toen twee keer mijn leeftijd dus
ontzettend oud. Mijn oom Piet Klomps
woonde in de Watergeusstraat en schuin
er onder zat een ijssalon met van die
mooie ijsmachines. Ik weet inderdaad
nog van de visafslag. Er stond meestal
een spoorwagen tegen het stootjuk. We
probeerden altijd – zonder succes - of we
er beweging in kregen..
Van de Berg en Jurgens zat er ook, om
de hoek. Mijn neef en ik volgden altijd
het spoor door over de bielsen te lopen
en zo richting Ruigeplaatbrug te gaan en
daar rechtsaf naar de pont, de Heen en
Weer? Voor vijf cent kon je opstappen
en zo een driehoek varen en genieten
van de diesel in de machinekamer, die je
kon zien werken door de geopende deur,
al die tuimelaars, het liep gesmeerd. In
die strenge winter van 1963 was er geen
mooier gezicht dan op de boeg te staan
en dan de enorme ijsschotsen onder de
boot te zien verdwijnen.
Wat betreft de kranslegging bij Piet Hein,
Er bestaat een foto dat mijn tante Ger op
Piet Hein is geklommen om de krans om
zijn nek te hangen. Oom Henk de Bruin
heeft nog jaren na zijn huwelijk in de
Watergeusstraat gewoond. Oom Jan is
eind jaren ‘50 omgekomen in zijn diensttijd, toen er een vliegtuig op de kazerne
in Hilversum viel. Oom Henk en Piet
zullen nu wel rond de 70 jaar zijn. Tante
Ger leeft al jaren niet meer. Opa en Oma
De Bruin zijn ergens in de jaren ‘zestig
naar de Bruijnstraat verhuisd..
Harm Alting
Dordrecht
hc.alting@gmail.com
-------------------------------------------------Bloklandstraat
Hoe zat dat nou met die slagerij? Op de
hoek Bloklandstraat/Benthuizerstraat
was onmiskenbaar slagerij Batenburg
gevestigd. De foto in de vorige OudRotterdammer is het bewijs. Hoe zit het
dan met de naam Bezooijen, die eerder
werd genoemd?
Kijk, in de Bloklandstraat woonde de
familie R. Bezooijen. Rinus en Marie
waren mijn oom en tante. Oom Rinus,
die destijds bij een bakkerij werkte, was
een broer van mijn vader, Christiaan
Bezooijen. Rinus en Marie hadden drie
kinderen. Theo, de oudste, dochter Edith
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en nakomertje Rien. In de Alexanderpolder heeft Rien al jaren een bloeiende
en uitstekend bekend staande eerste klas
slagerij met een uitgebreid scala aan
delicatessen.
Dochter Edith trouwde in de jaren vijftig,
met Philip Schmidt, een zoon uit een geslacht waarin alle mannelijke telgen óf in
het leger gingen, óf slager werden. Philip
werd slager. Begin jaren zestig opende
hij een slagerij in de Benthuizerstraat,
niet slagerij Bezooijen natuurlijk, maar
slagerij Schmidt. Ik ben zelf destijds op
de receptie geweest, om de opening feestelijk mee te vieren. Philip en Edith hebben samen een aantal jaren die slagerij
gerund. Later is Philip bij de RET gaan
werken, als metrobestuurder. Hij is jaren
geleden overleden. En Edith, mijn nicht
dus van vaderskant, is afgelopen jaar
overleden. De verwarring is dus voortgekomen uit het feit dat Edith Bezooijen
was getrouwd met Philip Schmidt. Frans
Boelhouwer moet dus ook de familie
Bezooijen uit de Bloklandstraat hebben
gekend. Die naam hoorde dus ook bij
een slagerij, maar dan in een ander pand,
waarin slagerij Schmidt was gevestigd.
Chris Bezooijen
--------------------------------------------------

Bloklandstraat (2)
Ik ben in 1925 geboren in de Bloklandstraat nummer 34, boven de winkel van
Groenendijk, de groentenboer. Aan de
andere kant tegenover de groentenboer
had je de bakker Schiltkamp. Verder
waren er een kapper en tegenover hem,
op de hoek Tochtstraat, een slagerij. Wij
kregen daar soms kaantjes, als hij vet
had uitgebakken. Aan het einde van het
dooie stuk links in de Bloklandstraat was
een opslag van oud papier in een pakhuis. Als er oud papier werd gebracht,
dan waren wij daar als de kippen bij,
want er zat wel eens een snoepje tussen
het oud papier van Jamin. Aan de andere
kant van dat dooie stuk had je een stalhouderij, waar we soms naar de paarden
gingen kijken.
Links in de Tochtstraat had je de smederij van Tibout. Daar werden paarden
beslagen, wat altijd reden was daar te
gaan kijken en de speciale geur op te
snuiven als een heet ijzer tegen de voet
van een paard werd gehouden om te passen. Ging je de andere kant op, dan had
je op de hoek van de Tochtstraat en de
Zoomstraat de melkwinkel van Zwet. En
nog verder de Tochtstraat in had je een
stalhouderij van een begrafenisonderneming. Het was een kunst als men terug
kwam van een begrafenis, met koetsen
en paard ervoor, om achterop op een step
stiekem mee te rijden. Of achterop de
bakkerskar van de Hartog, daar zat ook
een step.
Vanaf drie jaar, in 1928, heb ik op het
Kakschooltje gezeten in de Meidoornstraat en later naar de openbare school
in de Bloklandstraat, waar gemengd aan
jongens en meisjes les werd gegeven.
Een paar nummers verder van ons huis
had je een fietsenstalling. Daar kon je
een step huren. Voor drie cent mocht je
een uur steppen. Geld kregen we, door

met een zelf gemaakt karretje langs de
deuren te gaan, om oud papier op te
halen. Dat brachten we bij de lorrenboer.
Zo verdienden we een paar centen. Spelen deden we op straat of we gingen naar
het land achter de Soetendaalseweg en
bouwden hutten waar je nu Blijdorp hebt.
Ik heb er een heel fijne jeugd gehad.
Hermann Biekart
-------------------------------------------------Ook Nederlandse site
voor vermoorde joden
Met interesse heb ik het artikel in De
Oud-Rotterdammer van 22 februari gelezen, over het zoeken naar slachtoffers
van de Holocaust op www.yadvashem.or
Ik wil u erop wijzen, dat er ook nog een
andere manier is Nederlandse slachtoffers van de Holocaust op te zoeken via
www.joodsmonument.nl
Hier staan namelijk alle Hollandse
vermoorde Joodse mensen op. Via het
zoekvenster en intikken van de naam,
krijgt u iedereen met dezelfde naam. Als
u vervolgens een naam aanklikt, krijgt
u de gehele familie, alsmede het adres
te zien, zoals dat bekend was in maart
1941, toen alle joden zich moesten melden op het stadhuis. Bovendien is deze
site in het Nederlands.
Harry De Boeck
Rotterdam
-------------------------------------------------Schip en Haven
Met veel belangstelling heb ik weer de
aflevering van Schip en Haven in de De
Oud- Rotterdammer van 22-2-2011 gelezen. Deze keer over de Marcor Bulk in
de Waalhaven. Dat het beschreven schip
gebouwd werd op de Szczecin Shipyard
in Polen wil ik direct aannemen, maar
dat diezelfde scheepswerf enkele jaren
daarna bekendheid kreeg door Lech
Walesa, heb ik in de jaren tachtig nooit
gemerkt. Wel is mij bekend, dat hij op
de Lenin Shipyard in Gdansk (Stocznia
Gdanska) in 1980 de staking leidde
en daarna wereldberoemd en bekend
is geworden (o.a. Nobelprijs voor de
vrede 1983) en zelfs als elektromonteur
president van Polen werd. Ik bezit nog
steeds een speldje van “NSZZ SOLIDARNOSC”, dat ik destijds in hun kantoor in Gdansk gekregen heb. Het is voor
mij een blijvende herinnering aan het
einde van het communistisch systeem.
Ook ben ik in de jaren tachtig op de
scheepswerf: Szczecinska Stocznia
Remontowa ‘Gryfia’, ul. Ludowa 13,
71-700 Szcecin, geweest. Deze werf ligt
echter meer dan 350 kilometer verwijderd van Gdansk.
Ed Straatman
-------------------------------------------------Prins Alexanderpolder
Vandaag las ik tot mijn grote plezier
het stukje op pagina negentien over de
Prins Alexanderpolder van Cees van
Yperen. Op de foto staat namelijk de
vuurmakerfabriek van mijn opa Pierre
Louis Dupain en oma Francina Hulswit,
ouders van mijn moeder Cornelia Louisa
Dupain (geboren 1918 overleden 1982).
Erg grappig om te lezen, dat bij wandelverenigingen de Ringvaartweg zo popu-

Juliana School
Dit is een foto van mijn klas, genomen op 20 oktober 1938 op de Juliana School in
de Snellemanstraat. Ik heb er tot in het begin van de oorlog op school gezeten en ben
later naar de school met de bijbel gegaan in de 2e Pijnackerstraat. De hoofdonderwijzer
was mijnheer Brussaart en klasseleraar was mijnheer Lamping. Klasgenoten waren
ondermeer Elly Ameling, zij kon toen al prachtig zingen, Cor Molenaar - zijn ouders
hadden een melkzaak in de Benthuizerstraat - , Sjakie Kruk - zijn vader had een aardappel groothandel in de Noordmolen Dwarsstraat. Een naam, die mij te binnen schiet, is
Benny Klooster. Hij woonde in de Harddraverstraat. Mijn ouders waren in de tussentijd
verhuisd van het Zwaanshals naar Blijdorp. Zodoende liepen Benny en ik samen naar
huis, soms via de Burgemeester Roosstraat, Teilingerstraat en Provenierssingel. Een
andere keer via de achterzijde van de gevangenis aan de Noordsingel. Later ben ik naar
de Dalton School gegaan in de Nolensstraat. Elke veertien dagen download ik De OudRotterdammer, zodat wij oude vrienden en kennissen kunnen opsporen, wat inderdaad
ook is gebeurd. Ik hoop dat we enkele reacties krijgen.
Wim van den Brande
90/26 Goldmine Road
Ormeau, Queensland
Australia
lair was. Van mijn moeder en tante (haar
oudste zus Jo/Jannigje Dupain) hoorde
ik wel andere verhalen. Zij moesten namelijk door weer en wind met broertjes
en zusjes (ze waren met negen kinderen)
die lange Ringvaartweg aflopen naar hun
school in Kralingen, bij de Oudedijk. Dat
was vooral voor mijn tante (de oudste)
een hele opgave, omdat zij de zorg voor
de kleintjes had en het tempo erin moest
houden. Vooral mijn moeder, die een van
de jongsten was, kon niet zo snel mee
komen! Mijn moeder vertelde dat ze,
voor ze naar school ging, een klein dikkertje was, maar door het wandeltempo
en de afstand was dat er gauw af!
Doordat mijn oma ziekelijk en niet zo
sterk was (ze is al op 55-jarige leeftijd
overleden), had mijn tante, voor zij naar
school ging, er al een dagtaak op zitten
met het wassen, aankleden en eten geven
van de kinderen en dan het hele spul nog
eens naar en van school meenemen langs
die lange lange weg. Het verbaast mij
dan ook helemaal niet, dat zij nooit is
getrouwd of een kinderwens had. Dank
je wel Cees van Yperen voor je leuke
verhaal en erg leuk om nu een foto te
hebben van het ouderlijk huis van mijn
moeder.
Cora Broeder
A.van Naaldwijklaan 21
2935TC Ouderkerk a/d IJssel
broede03@kpnmail.nl
-------------------------------------------------‘Dooie Kiep’
Het verhaal van André over De Waaier,
respectievelijk Dooie Kiep, heb ik met
veel plezier gelezen. Het is voor mij
zeer herkenbaar. Op je vraag waarom
‘Dooie Kiep’ het volgende: ik betrad het
terrein in de jaren vijftig van de zijde

van Hillesluis, via hekjes en slagbomen.
Ik genoot van het gestorte (gekiepte)
huisvuil, zoals oude meubeltjes, potten,
pannen en puin. Spullen waarmee een
kwajongen uit die tijd heel veel kon. De
treinwagons werden gerangeerd tussen
de loopluchtbrug en de brug vanaf de
Varkenoordseweg, namelijk een doodlopend stukje spoor.
Mijn verklaring is: ‘Dooie Kiep’ komt
van kiepen op dood spoor.
Henk Kraan
floorkraan@hetnet .nl
------------------------------------------------Mad Jumpers
Leuk die foto van de Mad Jumpers in
de vorige editie. Ik heb vijf jaar met één
van de bandleden omgegaan en ken ze
allemaal van naam, behalve de drummer.
Ik heb geen contact meer met ze, maar
vind de foto erg leuk om te zien.
gerda.
g.groenenberg2@upcmail.nl
-------------------------------------------------

Café Sport
Ik reageer op een stukje van Wijnand
Bitter over café Sport. In de mooie Chevrolet Impala heb ik enkele malen mee
mogen rijden naar de Bergse Achterplas.
Daar had Jack een klein bootje. Mijn
broer vertelde me, dat zijn auto door een
dronken klant in de prak is gereden. Jan
de kelner en wat klanten gingen daar
regelmatig heen, ook de familie Jaarsveld, mijn broer Ger Coenraadts en ik,
mijn oom Bertus Coenraadts met vrouw
Greet. Henk Riesmijer is met de dochter
van Jack gehuwd. Ik heb je vader ook
goed gekend en bloemenman Jan van
Galen. Het was een leuke tijd.
Ben Coenraadts
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Madonna
Graag zou ik in contact willen komen met mensen, die ook in het bezit zijn
van een schilderij met de afbeelding van een Madonna. Mijn grootvader F.H.
Groos heeft als amateurschilder meer van dergelijke schilderijen gemaakt en
ook andere schilderijen. Ik hoop wat te weten te komen over hem en mijn
vader, die ik nooit heb mogen kennen.
A.J.Groos
Denneweg 15
2803 JW Gouda
0182-530586
groosaj@xs4all.nl

nering aan hebben.
Joop Broekhans
Bergen op Zoom
tel 06-11207700
-----------------------------------------------Dames Nesselaar
Voor stamboomonderzoek ben ik
op zoek naar Ariena Jurria Jacoba
en Johanna Willy Nesselaar. Zij zijn
geboren op 16-11-1936 en 25-05-1940
te Rotterdam. In 1940 woonden ze met
hun moeder Jacoba Hendrika de Lange
in de Schommelstraat 28a. Op 3-051944 is hun vader Koos Nesselaar te
Rotterdam doodgeschoten. Als iemand
de genoemde personen kent of weet
waar ik ze kan vinden, zou ik graag een
berichtje ontvangen.
P.A. van Schijndel
040-2839023
p.vanschijndel02@onsnet.nu
-----------------------------------------------Loesje gezocht
In de periode 1956 - 1959 werd ik na
de scheiding van mijn ouders in het
kindertehuis aan de Van Speijkstraat in
Rotterdam geplaatst. Na een periode
van geestelijke en lichamelijke mishandelingen zou dat een verademing
geweest moeten zijn. Ondanks alle
ongetwijfeld goede bedoelingen en liefdevolle verzorging daar, heb ik die periode als zeer traumatisch ervaren en kan
ik me er nauwelijks iets van herinneren.

Ik kan me echter een meisje, genaamd
Loesje, herinneren. Ik weet niet meer
hoe ze er uit zag. Na terugkeer van een
korte vakantie via het kindertehuis was
Loesje verdwenen. Ik was erg verdrietig. Dolgraag zou ik (ik ben nu 61 jaar
en zij zal ongeveer even oud zijn) na al
die jaren in contact willen komen met
die Loesje van toen.
Arno G. Hol
arnog.hol@gmail.com
-----------------------------------------------Jan Izak van Putten
In verband met stamboomonderzoek
ben ik op zoek naar nazaten van Jan
Izak van Putten, in 1914 te Sint Philipsland getrouwd met Jacoba H. Verkerke.
Later verhuisden ze naar Rotterdam.
Jan Izak overleed op 26-06-1963. Een
van de kinderen is Cornelis Marinus
van Putten; hij was getrouwd met
Wietske Gerber. Beiden zijn overleden.
Max van Putten
mvputten@caiway.nl
-----------------------------------------------Poëziealbum
Heel graag zou ik mijn poëziealbum terugvinden. Ik ben het al vanaf de jaren
zestig kwijt. Misschien heeft iemand uit
de omgeving van de Nieuwe Binnenweg of de Eloutschool het nog.
Toen: Dineke Houweling,
Nieuwe Binnenweg 204.
Nu: hartz043@planet.nl

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

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon

Jubileum
Deutsche Gemeinde
Op 10 juni 2012 viert de Deutsche
Evangelische Gemeinde Rotterdam
haar 150-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid willen wij een jubileumkrant
uitgeven. Hiervoor zijn wij op zoek
naar berichten, anekdotes, oude foto’s
en wetenswaardigheden van en over de
vroegere tijd. Wie weet nog iets over de
Deutsche Gemeinde Rotterdam of over
de kerk aan de Zwarte Paardenstraat,
waar de gemeente in het verleden was
gehuisvest? Kent iemand bijvoorbeeld
nog dominee Hans Fischer (1940)?
Sinds 1978 vindt het kerkelijk leven
plaats aan de ‘s-Gravendijkwal 65.
Deutsche ev. Gemeinde
t.a.v. Mw. M.Schmeling‘s-Gravendijkwal 65,
3021 EE Rotterdam
-----------------------------------------------Wouter Kieboom
De neef van een inmiddels overleden
Canadese militair met de naam McKenzie, betrokken bij de bevrijding van
Rotterdam, kwam in een notitieboekje
de aantekening “Wouter Kieboom, Molenlaan 48, Hillegersberg (Rotterdam),
geboren 19-1-1922” tegen. Waarschijnlijk dateert deze aantekening uit 1945.
Hij vraagt zich af wie dit was? Wellicht
is mijnheer Kieboom nog in leven of
zijn er nazaten die hier nog enige herin-

---------------------------------------------Uniform RET
Ik ben medewerker in het Nationaal
Openbaar Vervoermuseum in Friesland.
Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer en oud RET-man. In het
museum hangen alle uniformen van
stad- en streekvervoer in Nederland.
Echter een RET-uniform met pet
ontbreekt. Dat zit me erg dwars. Zelf
heb ik geen uniform meer. Mijn vraag:
is er iemand, die nog een uniform in de
kast heeft hangen en het graag aan ons
museum wil schenken?
Ook ben ik erg geïnteresseerd in andere
RET-attributen. Men zou ons er veel
plezier mee doen.
T. Lambregts
th.lambregts@hetnet.nl
-----------------------------------------------Nico Boekesteijn
Ik heb Nico Boekesteijn beloofd al die
mensen, die eens gereageerd hebben
op een oproepje van hem in deze krant,
te laten weten dat Nico is overleden op
31 januari jl. De bekenden weten, dat
Nico tot 1973 als kapper gewerkt en
gewoond heeft aan de Carnissesingel.
Nico mocht de leeftijd van ruim 94 jaar
bereiken. Hij is altijd een Rotterdammer gebleven. Ik had het genoegen
Nico vaak voor te lezen uit deze krant.
Hij was blind geworden. Nico bedankt
iedereen voor alle aandacht, die hij
de laatste jaren van de lezers mocht
ontvangen.
Wilma Kouwenhoven
Hermonlaan 44
3061 BH Rotterdam
06 12762339
wil.2.kouwenhoven@gmail.com]
-----------------------------------------------Heer Danielschool
Voor een reünie in september-oktober
zoeken wij klasgenoten, die van 1953
tot 1959 bij ons op de Heer Danielschool in Rotterdam Zuid hebben gezeten. Wij zoeken onder anderen nog Ria
Vos, Tillie Koens, Bep van Leeuwen,
Henk Verbeek, Jacques vd Walle, Bas
van Driel en Coby muller.

Ria van Vugt,
06-49722918
riaenjanderuiter@gmail.com
-----------------------------------------------Koor
In RW’S MIJMERZUIDHOEKJE las
ik over Fred Huyskes van het Groot
Rotterdams Koor. Ik weet niet, wie
dit heeft geschreven en de foto’s heeft
geplaatst. Graag zou ik in contact willen komen met leden, die oude foto’s
hebben. Mijn moeder was tot ongeveer
1998 lid. Ik denk dat ze ook op de
foto’s staat.
Jeannet
a.barendregt13@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------Ommoord
Met veel plezier las ik het artikel in De
Oud-Rotterdammer van 22 februari
over Ommoord in den beginne. Ik ben
zeer geïnteresseerd in de historie van
Ommoord, omdat ik er zelf woon. Ik
ben een spoorwegfanaat en las over
de oude spoorlijn, die over de huidige
Boszoom liep. Ik ben al lang op zoek
naar informatie over dit stuk spoorlijn.
Waar heeft deze lijn precies gelopen?
Hoe zag dat eruit? Er schijnt een station
Terbregscheweg geweest te zijn. Ik
heb daar nog nooit een foto van kunnen vinden en weet ook niet waar het
station precies heeft gestaan. Ik zou
erg blij zijn, als iemand hier wat meer
over weet en er misschien afbeeldingen
van heeft
Frans Huijsman,
f.huis@tiscali.nl
--------------------------------------------Sint Lambertusschool
Wij organiseren 28 mei een reünie
van de Sint Lambertusschool aan de
Hoflaan 109 in Kralingen. Het gaat om
meisjes, die van 1967 tot 1973 op deze
meisjesschool zaten. Zat je in deze klas
of ken je iemand die mogelijk in deze
klas zat, stuur dan een mailtje.
Caroline van der Lee
carolee@xs4all.nl
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Schaaltje
Tijdens de renovatie van de Millinxbuurt,
45 jaar geleden, moest ik in de Moerkerkenstraat 133 in Rotterdam het zinkwerk
op alle daken vernieuwen. Mijn oog viel
op iets achter de panlatten. Het bleek een
koperen schaaltje te zijn met een diameter
van vijftien centimeter, aan de binnenzijde
voorzien van een zilveren Incagod en op
de rand ook zilveren motieven. Iets hoger
op het dak zag ik een klein luikje zitten.
Ik vermoed, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen men al zijn koperen voorwerpen moest inleveren bij de Duitsers,
iemand heeft gedacht: “bekijk het maar, ik
ga het verstoppen.” Het schaaltje schoof
echter achter de panlatten naar beneden
en was onbereikbaar geworden. Ik vraag
mij af of er nog mensen zijn of nabestaanden, die daar gewoond hebben. Ik zou dit
schaaltje graag willen teruggeven.
A.v.d. Schaaf
Octant 241b
Dordrecht
078-6313567
a.vdschaaf@kpnmail.nl
--------------------------------------------------Reepstraat
Ik ben geboren op 30 maart 1933. Tot mijn

vijftiende jaar woonde ik in de Reepstraat,
met m’n broer Herman en zuster Kitty (
Beiden overleden ). Ik ben zeer benieuwd
naar m’n oude vrienden, o.a Leo vd Wal,
Wim Edel, Joop Dobber, Tijs Kok, Huib
Dubbelman, Leen van Pelt, Nico Deurlo.
Wim van Staten. Ik woon ruim 40 jaar in
Friesland en kom praktisch nooit meer in
Rotterdam. Alle info is welkom.
Bob Peelen
Bosruter 19
8532 AB
Lemmer
pevla@home.nl
--------------------------------------------------Toneelvereniging Delfshaven
De Toneel Vereniging Delfshaven is, na
het ten ziele gaan van Althena, opgericht op 12 januari 1954 door de familie
Nome, die woonde in de Bootsmanstraat/
hoek Hudsonstraat. Ik doe nogmaals een
oproep voor een reünie van leden uit de
periode 1954 - 1969. Ik weet nog enkele
namen: Cas Andeweg, Jeannette Ville,
Peet Verbruggen, Arnold de Bruin, Helma
Lammering, Wim Hendriks, Ger Visser,
Anneke Meha{Maan}, Riet van Lent,
Hanny Mazijk, Wendy de Vaal, Winnie
v.d.Meer, Henk Boser, Wolter Holtrop,

Cobie de Zwart, Corrie en Nettie Kok,
Suze Stok, Piet {Per} Abrahams, zusjes
Zomers? Wil van Dam, Irma en Paul van
de Linden en Jannie de Nooijen. In de
pauze speelde Bertie Verhagen (zoon van
Bep de schoenmaker uit Crooswijk) op
zijn accordeon. Ik noem enkele leden, van
wie ik al een reactie heb gekregen: Joop
van Gent, Riet Saarloos, Bep en Miep
Cohen, Truus Santing, Leo Nome, Rien
van de Berg, Branko Dollee, Jan Poots,
Ellie Ram, Piet Moret.
Roos van der Pluijm
Huslystraat 116
3066 EL Rotterdam
06 220 85184
010 4215158
r.pluijm19@chello.nl
--------------------------------------------------Pleun Smit
Ik ben op zoek naar een zoon en twee
dochters van Pleun Smit geboren in Pernis. De zoon moet nu ongeveer rond de
zestig jaar zijn.

Neelie Kroes
In verband met een boek over Neelie
Kroes zijn wij op zoek naar informatie
over de jaren dertig en veertig. Neelie
Kroes werd geboren in 1941 aan de
Franselaan in Oud-Mathenesse. Haar
vader Machtildus Kroes (geboren in 1912)
werkte voor de oorlog bij de Fordfabriek
op het Marconiplein. Wat hij in de oorlog
heeft gedaan, is ons onbekend. Aan het
eind van de oorlog begon Machtildus
Kroes het bedrijf Zwatra aan het Zwaanshals. Neelies moeder, Maartje van der
Meer, is de dochter van metselaar/aannemer Albertus van der Meer die woonde
op de Eerste Pijnackerstraat. De andere
opa van Neelie - van vaderskant dus heette Pieter Kroes, hij was melkbezorger
in Hillegersberg. Wij zijn met name
geïnteresseerd in informatie over Neelies
ouders en voorouders, de oorlogsjaren in
Oud-Mathenesse en de Ford-garage voor
en tijdens de oorlog. Maar uiteraard zijn
ook andere tips welkom.

Leny van Galen
lenyvangalen@upcmail.nl

Stan de Jong en Koen Voskuil\
standejong1@chello.nl
kvoskuil@gmail.com

Puzzel mee en win !!!

Als de volgende De Oud-Rotterdammer uitkomt, is de lente alweer aangebroken en gaan we aangenamer tijden tegemoet. Gelukkig is het de laatste weken soms al even merkbaar. Het zonnetje wint aan kracht en, ook erg lekker;

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 16 MAART 2011
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Dat was de uitkomst van de kruiswoordpuzzel in De Oud-Rotterdammer van 22 februari. Het aantal fanatieke
puzzelaars dat de juiste oplossing vond en naar de redactie stuurde, was enorm. Klaarblijkelijk verheugen ze zich
allemaal op de aanstormende lente. Onder al die inzenders heeft de redactie weer vijf prijzen verloot. De gelukkigen zijn ditmaal
G de Fockert, Rotterdam
J.Gaal, Barendrecht

Piet Stoorvogel
corpie@kpnplanet.nl

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

Het blijft weer langer licht

W.Kooijman-Schop, Zwijndrecht
K.van den Blink, Oostvoorne

Geachte redactie
Ik zoek de familie Overdijk. Andries
Overdijk en echtgenote Fiet Thomse of
Toomse? woonden in de oorlog in de
Zoomstraat Rotterdam. Zij hadden vijf
kinderen; Soﬁa (Fiet?), Joke, Andries,
Henk en Paulien. Zij zijn toen verhuisd
naar de Verlaatstraat in Overschie. Andries
en Soﬁa zijn later verhuisd naar Dokkum,
Friesland. We zijn daar nog een keer geweest, maar zij zullen ondertussen al zijn
overleden. Maar misschien willen de kinderen eventueel contact met mij opnemen.
Ook vanwege een stamboomonderzoek
waarmee we blijven steken.

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

W.J. van der Linden, Rozenburg

Deze winnaars kunnen binnenkort de cd van The Three Jacksons in hun brievenbus verwachten.
Horizontaal
1. grootschalige bijeenkomst; 7. deel van schip; 12. jongensnaam; 13. extreem
(uiterst); 14. familielid; 15. besloten vennootschap (afk.); 17. verdriet; 19.
enakskind; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22. bergweide; 24. vleesgerecht;
27. honingdrank; 28. venster; 30. Deutsche KraftfahrzeugWerke (afk.); 31.
hoofddeksel; 32. zeegras; 33. binnenvaartuig; 35. zijn mening te kennen
geven; 37. godin van de zee; 38. Marokkaanse havenplaats; 41. vaatwerk; 42.
vormgeving (ontwerp); 44. inwendig orgaan; 46. plantenvoortbrengsel (kiem);
47. drietenige struisvogel; 48. iets grappigs; 49. een der zintuigen; 50. deel
van voet; 52. wreed Romeins heerser; 54. zaniken; 56. deel van zitvlak; 58.
door de wet toegestaan; 61. elektrisch geladen materieel deeltje; 62. ijskegel;
64. koeienmaag; 65. plaats in Duitsland; 67. de schepper; 68. tuimeling; 70.
toespraak; 72. gevangenis; 73. communicatiemiddel; 76. jong dier; 77. int.
autokenteken Denemarken; 78. hard klinkend; 79. kaartterm bij bridgen; 81.
militaire politie (afk.); 82. bloeimaand; 83. verdieping; 84. in tegenstelling tot
(afk.); 86. beeldscherm; 87. botenrace.
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Verticaal
1. genre van lichte vermaakkunst; 2. int. autokenteken Nederland; 3. haarversteviging; 4. deel van schip; 5. soort puzzel; 6. dam of keerdam; 7. iemand
pesten; 8. bouwmateriaal; 9. vurig strijdpaard; 10. openbaar ministerie (afk.);
11. samengaan van bedrijven; 16. zuivelproduct; 18. explosieven opruimingsdienst (afk.); 20. Europeaan; 21. waterloop; 23. hemellichaam; 25. inhoud
van een thermometer; 26. toegankelijk; 27. naam van een bekende kleine
auto; 29. huishoudelijk apparaat; 32. huishoudelijk apparaat; 34. steen; 36.
telwoord; 37. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 39. schamel
bezit; 40. neerslag; 42. zuidvrucht; 43. plaats in Zuid-Holland; 45. kippenloop;
46. woordenreeks; 51. telwoord; 53. opstootje; 54. plaats in Noord-Holland;
55. melkklier; 56. smekend verzoek; 57. zoon van aartsvader Jacob; 59. zoon
van Adam en Eva; 60. Chinees gerecht (snack); 62. door dijken afgescheiden
terrein; 63. mannelijk beroep; 66. keukenmeester; 67. scheepstouw; 69. meisjesnaam; 71. waterkering; 73. schenkmond; 74. dikwijls; 75. waarvan geen
tweede is; 78. soort dakbedekking; 80. uitroep van een schildwacht; 82. met
name (afk.); 85. bekende Nederlandse motorrace.
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Humanitas Aktie Frisse Lucht in het
zonnetje

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

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

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

Geldprijs en beeldje

Bezoek de

Humanitas ontvangt complimenten
Humanitas
van CDA-Rotterdam

Jolanda Verschuren (midden) van [Aktie Frisse Lucht’ neemt de prijs in ontvangst

‘Aktie Frisse Lucht’ (AFL) werd donderdag 17 februari blij
verrast nadat zij in het kader van de Achmea-actie als zorgdoel uitverkoren was en een cheque van € 1.500,- in ontvangst mocht nemen.
De winnaar van de Achmea-ac- manitas en de Stichting Europa
tie ‘Zet uw held in het zonnetje’. Kinderhulp zorgt het project
was een echtpaar dat een voor gastgezinnen in verschilcheque ter waarde van € 1.500,- lende provincies.
mocht doneren aan een zelf ge- De gastgezinnen nemen een
kozen zorgdoel. Het echtpaar kind gedurende de vakantie
koos voor het vrijwilligerspro- kosteloos op in hun gezin. Ieder
ject Kinder Vakantieweken (AFL) jaar gaan honderden kinderen
via Aktie Frisse Lucht op vakanvan de Stichting Humanitas.
Aktie Frisse Lucht zet zich in tie.
voor kinderen van 6 tot 12 jaar Voor meer informatie kunt u
die zelden of nooit op vakantie bellen met 010 - 425 01 18 of
gaan. In samenwerking met vrij- mailen naar: afl@stichtinghuwilligers van de Stichting Hu- manitas.nl

Wonen bij Humanitas? 010 - 461 51 24
Werken bij Humanitas? 010 - 461 51 51
Vrijwilliger bij Humanitas? 010 - 461 52 48

Woensdag 16 februari jl. ontving Humanitasbestuurder Rob
van Damme de wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin in Rotterdam Hugo de Jonge en Liesbeth Spies, CDA-lijsttrekker
voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland in het
Centrum voor Jeugd en Gezin waar Humanitas Home-Start gevestigd is. Jaarlijks deelt het CDA Rotterdam een compliment
uit aan groepen of organisaties die echt iets goed doen voor
de stad Rotterdam. Dit jaar was de keus gevallen op de vrijwilligers van Home Start.

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

ree!
ratis ent

Home-Start van Stichting Humanitas is een programma waarbinnen ervaren en getrainde vrijwilligers praktische opvoedingsondersteuning bieden aan gezinnen.
Hugo de Jonge: “Het is heel mooi
dat de vele vrijwilligers van Homestart met praktische hulp en een
luisterend oor jonge gezinnen on-

sea g
Alle mu

dersteunen en hen helpen bij dagelijkse opvoedvragen.” Het compliment bestaat uit een geldprijs Home-Start officieel van
start in Prins Alexander
en een beeldje.
Op de foto boven: links CDA-lijsttrekker Liesbeth Spies met rechts wethouder Hugo de
Jonge. Onder: Humanitasbestuurder Van
Damme toont het aan het compliment verbonden beeldje

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?Humanitas heeft het alternatief!

TE HUUR / TE KOOP

Steunt u Humanitas
al met de
Vriendenloterij?
U las het al in De Oud-Rotterdammer van 8 februari: voor
slechts € 2,20 per week kunt u
meespelen in de Vriendenloterij en maakt u wekelijks kans
op duizenden prijzen, oplopend tot € 100.000! Wint u een
prijs, dan mag u dezelfde prijs
ook aan vijf vrienden geven!
Door mee te doen steunt u ook
Humanitas! Een makkelijker
manier om Humanitas te steunen is bijna niet mogelijk! U
steunt Humanitas nog niet?
Het kan nog steeds! Haal een
aanmeldingsformulier bij de
Humanitasvestiging bij u in de
buurt of ga naar
www.humanitas.nu

De vermelde huurprijzen zijn exclusief
service en verwarmingskosten
Info huren: Coby Bosker: 010 - 461 51 24

tHet servicecomplex Nancy Zeelenbergflat in Charlois met zijn markante gevel,
en mooie binnentuin staat
aan het groene Amelandseplein. Er zijn nog enkele appartementen vrij. Huurprijsindicatie: € 450,-,

Mevrouw Suzanne Rojer, portefeuillehouder Jeugd van de
Deelgemeente Prins Alexander
ondertekende op 18 februari
het grote Home-Start bord.
Met het zetten van haar handtekening is Home-Start officieel van start gegaan in dit
werkgebied.
Prins Alexander is de tiende
deelgemeente waar HomeStart actief is.

cbosker@stichtinghumanitas.nl
Info kopen: Harry Scheffers: 010 - 461 52 67
hscheffers@stichtinghumanitas.nl

pIn het markante Humanitas-Bergweg met voorzieningen als bar, restaurant
en grote binnenvijver in het
gezellige Oude Noorden zijn
nog enkele woningen (met
of zonder zorg) beschikbaar.
Huurprijsindicatie: € 600,-.

pIn Stuifakkers in Rockanje zijn nog enkele royale levensloopbestendige
koop- en huurwoningen
beschikbaar. De woningen
zijn afgestemd op wensen
en behoeften van bewoners
met en zonder hulpvraag.
Op loopafstand van centrumvoorzieningen, duinen
en strand.

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

Vrijwilligers welkom
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom. Heeft u interesse in
dit uitdagende vrijwilligerswerk? Bel dan met een van de
vrijwilligerscoördinatoren op
nummer 010 - 265 39 30 (Rotterdam Noord) of 010 - 419 61
93 (Rotterdam Zuid). Of email
naar: home-start@stichtinghumanitas.nl.

