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Jan Blaauw, de geboren speurder
Ruim veertig jaar geleden moest
ik me melden in het kantoor
van inspecteur Blaauw in het
hoofdbureau van politie aan
het Haagseveer. Hij was pisnijdig op me, ik was een schande
voor het Rotterdamse korps. Ik
was gezakt voor mijn typediploma. In 2011 ontvangt hij ‘de
schande voor het korps’ in zijn
museum op zolder in zijn huis.
Alles ademt er politie. Boeken,
heel veel dossiers, emblemen,
petten, alles wat maar met
Hermandad en geschiedenis te
maken kan hebben, je kunt het
zo gek niet verzinnen, Blaauw
heeft het op zolder. Alles gearchiveerd natuurlijk. Ooit zal zijn
collectie deel uitmaken van het
gemeentearchief.

In de periode dat ik bij de Rotterdamse politie werkte (1968-1980),
was dat regelmatig onder zijn leiding, vooral bij de narcoticabrigade.
Hij is nu 82, binnenkort komt zijn
dertiende boek uit. Over politiemensen, die tijdens hun werk het leven
lieten. Nog steeds een bezige baas.
Over een paar maanden loopt hij zijn
zestiende vierdaagse. Jantje Blaauw
- de middelste van tien kinderen,
zeven jongens en drie meisjes - wilde
altijd al politieman worden. Zijn
vader, een klassieke veldwachter,
was zijn voorbeeld.
Jantje solliciteerde en werd afgekeurd wegens hamertenen - kromme
tenen - en een te licht gewicht. Bij de
volgende keuring stonden zijn tenen
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- Hij trouwde in uniform. Zijn collega’s vormden een erehaag. Foto: Photopress ofﬁce -

recht, had hij liters water in zijn buik
en werd goedgekeurd.
Vervalst persoonsbewijs
Weinigen weten dat hij al eerder een
uniform droeg. “Ik meldde me in
1944 in bevrijd Brabant aan als oorlogsvrijwilliger. Je sloot je dan aan
bij de geallieerde troepen. Je moest
achttien jaar zijn. Ik was zestien en
verloor zogenaamd mijn persoonsbewijs. Toen ik een nieuwe aanvroeg,
was ik plotseling twee jaar eerder
geboren. Ik voer via Oostende naar
Engeland, kreeg daar een opleiding
en werd uiteindelijk radio-operator
op onder meer vliegveld Valkenburg.”
Hij pakt een ordner van de planken,
zoekt even en toont zijn persoonsbewijs met de valse geboortedatum.
Althans zo was het. Nu niet meer.
Nu staat er zijn juiste geboortedatum. Iedere oplettende rechercheur
ziet meteen, dat hier is gerommeld.
Blaauw lachend: “Ik heb later weer
de juiste geboortedatum ingevuld.”
Hij studeerde na zijn werk vijf jaar
in alle vrije uurtjes. Hij was de
eerste agent in Nederland, die tot de
ofﬁciersrangen doordrong. Hij werd
inspecteur.

- Als jong agent met twee strepen -

Kodde
Verwonderlijk dat Blaauw de zaak
Kodde zelden ter sprake brengt. Als
jonge rechercheur maakte dat diepe
indruk op me. Kodde was een ouderwetse geldloper, die op z’n brommertje de dagopbrengsten van bedrijfjes
naar de bank bracht. Als laatste had
hij een bedrijfje in elektronica in
Rotterdam west bezocht. Daarna was
hij spoorloos. De eigenaren van het
elektronicabedrijfje waren het weekeinde na de verdwijning naar eigen
zeggen naar Le Havre in Frankrijk
gegaan om er eens even uit te zijn.
Blaauw liet via Interpol de gastlijsten
van alle hotels tussen Rotterdam en
Le Havre nagaan. De namen van
de twee mannen kwamen er niet
op voor. Het viel hem op dat alleen

Woedend
Een week lang stonden rechercheurs
op hetzelfde tijdstip op het kruispunt nabij dezelfde plek. Vergeefs.
Geen bekende zedendelinquent
kwam langs, geen man op zoek naar
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Begrafenis - Crematie
www.vanderspekuitvaart.nl

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

kinderen. Nog nooit vertoond: de
jonge Blaauw liet de Heemraadsingel
leegpompen. Helaas zonder resultaat.
De brandweer was woedend. Er
was geen bluswater meer voorradig.
Uiteindelijk bleek dat de dader connecties had bij de kapperszaak op
hetzelfde kruispunt, waar rechercheurs een week hadden staan koekeloeren. De zaak is opgelost, het lijk
werd gevonden na een telefonische
tip, die achteraf van de dader bleek.

FBI
Hij werd landelijk bekend als superspeurder. Hij nam ongebruikelijke en
vernieuwende initiatieven. Bouwde
wereldwijd connecties op, liep in zijn
vrije tijd - begin jaren zestig -stage
bij de politiekorpsen van Chicago
en Kansas City en studeerde later
op uitnodiging van J. Edgar Hoover
(oprichter van de FBI), drie maanden
op de academie van de FBI. Natuurlijk altijd met zijn vrouw en kinderen
op eigen kosten erbij. Hij leidde
de grootste recherche-onderzoeken
in Rotterdam. Met allerlei nieuwe
opsporingstechnieken. Hij kan niet
antwoorden op de onmogelijke vraag
op welk onderzoek hij het meest trots
is. Uiteindelijk kiest hij voor zijn eerste speurtocht. De achtjarige Marcel
Nivard verdween in februari 1961
tussen 16.15 en 16.30 uur vlakbij de
Diergaarde Tunnel en de Heemraadsingel in Rotterdam-west. Blaauw:
“De moord op een kind doet je toch
meer”.
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de hotels in Brussel niet waren
gecontroleerd. Blaauw drong aan.
Ook Brussel moest worden bekeken.
Niemand van het rechercheteam
geloofde nog in een goed resultaat,
maar toen vanuit de Belgische
hoofdstad de resultaten binnen kwamen, was het raak. Beide mannen
hadden er gelogeerd.
Blaauw: “We arresteerden ze,
hoewel we geen spat bewijs hadden.
Het enige dat we wisten, is dat ze
gelogen hadden over hun verblijf in
Le Havre. Het waren verdomd gerafﬁneerde kerels, zonder strafblad.
Op deze zolder heb ik ‘s avonds een
lijst met 200 vragen opgesteld, die
door rechercheurs in twee verschillende verhoorkamers gelijktijdig aan
de verdachten werden voorgelegd.
Bij de eerste vraag gingen ze al in
de fout. Hun antwoorden weken
van elkaar af. Uiteindelijk zijn ze
door de mand gevallen. Het toont
maar weer eens aan hoe belangrijk
de voorbereiding van een verhoor
is. Het lijk van Kodde werd in een
water nabij Goes gevonden. Een
steen om het lichaam te verzwaren,
was vastgebonden met een snoer,
dat was afgeknipt van een rol in hun
bedrijf.”
Lees verder pagina 3
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Welkom bij BTR Senior Hotels ‘Alles Inclusief’. Aantrekkelijk geprijsde autoreizen naar de
meest geliefde plekjes van Europa, op basis van een ‘Alles Inclusief’ verzorging. U verblijft
5 dagen in een BTR Senior Hotel *** of ****, waarbij gastvrijheid en persoonlijke aandacht
nog echt centraal staat.
Onder een ‘Alles Inclusief’ verzorging verstaan wij dagelijks:
• logies in 2-persoonskamer met toilet en • uitstekend 3-gangendiner
douche/bad
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00 - 23.00 uur
• uitgebreid ontbijtbuﬀet
drankjes met keuze uit: koﬃe, thee,
• gevarieerde lunch met koﬃe/thee of goed frisdranken, vruchtensappen, bieren,
verzorgd lunchpakket
jenevers en wijnen
BTR Senior Hotels zijn door BTR International geselecteerd op eigen identiteit en charme.
Voor méér BTR Senior Hotels bezoek onze website www.BTRREIZEN.nl of bel 055-50 59 500.
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SENIOR HOTEL DE FOREESTEN v.a. € 269,00
Genieten van de bosrijke Veluwe met haar
gezellige stadjes! U verblijft in het pittoreske
dorpje Vierhouten waar volop ﬁets- en
wandelmogelijkheden zijn.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

SENIOR HOTEL ATLAS
v.a. € 232,00
Een beetje buitenland in eigen land, dat is
Zuid-Limburg. Uw hotel ligt in het centrum
van het gezellige Valkenburg waar vandaan u
deze Bourgondische streek kunt ontdekken.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

SENIOR HOTEL ALTENBURGERHOF €229,00
In Thüringen vindt u een mengeling van
natuur en cultuur: steden als Dresden en
Leipzig, en het Thüringerwald. Uw hotel staat
in de oude burchtstad Altenburg.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

SENIOR HOTEL KURGARTEN
€256,00
Donkere uitgestrekte wouden met watervallen, typische boederijen en koekoeksklokken, dat is het Zwarte Woud. U verblijft in
een gastvrij hotel in het gezellige Wolfach.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag
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Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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De valse bekentenissen
van seriemoordenaars
De meest geruchtmakende moordzaak die Blaauw onderzocht, is de Brekelsveld zaak. De afschuwelijke
dubbele moord op de 38-jarige weduwe Barbara A. van der Hoff-Van Heck en haar achtjarige zoontje
doet bij menigeen nu nog de rillingen over het lijf lopen. De eigenaresse van een sigarenwinkel en haar
zoontje waren gruwelijk verminkt. Zeer waarschijnlijk was het een roofmoord. Zij werden in een plas
bloed gevonden door een ander zoontje, die wakker was geworden. Wat volgde was een van de grootste
rechercheonderzoeken uit de Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst was er een uitgebreid huis aan
huis onderzoek, naar voorbeeld van Scotland Yard. Alles zonder resultaat.
“Nog steeds heb ik geen idee wie de
dader(s) was. Wel waren er tien valse
bekentenissen. Het moet een bekende
zijn geweest. De brute wijze waarop
ze zijn omgebracht, wijst daarop.” Zelf
begint hij over 1970, toen Feyenoord
de Europa Cup (de huidige Champions
League) won. Met weinig politiemensen moest een massa van tweehonderdduizend supporters in goede banen
worden geleid. Blaauw had de leiding:
“Je moet er niet aan denken, dat zo’n

- Als oorlogsvrijwillger bij de RAF, 1945 -
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Cox Column

massa op hol slaat. Ik dacht: wij
moeten een zijn met die massa.” Alle
politiemannen moesten hun wapen
inleveren. Zou iemand in paniek raken
en schieten, dan zou de ellende niet te
overzien zijn. Alle dienders kregen een
rozet met het embleem van Feyenoord
op hun pet gespeld. Ze vierden het
feest mee. Dat werd enorm gewaardeerd. Er viel geen wanklank.

heeft er tweeënhalf jaar aan gewerkt.
Het gaat over dienders, die tijdens hun
werk omkwamen. “Uit eerbetoon en
oogpunt van historie.”

De laatste jaren van zijn loopbaan
was hij korpschef. “Ik kon het goed
vinden met Bram Peper. “Ik zei tegen
hem: jij bent het hoofd, maar ik run de
tent. Natuurlijk hield ik hem wel op de
hoogte. Dat ging prima. Toch ben ik
liever aan het front in plaats van achter
het bureau. Maar ik heb het veertig
jaar naar mijn zin gehad.”

Zijn boeken zijn het voorbeeld van
nauwkeurigheid. In de rechtszaal zou
Moszkowicz er geen speld tussen
kunnen krijgen. Eigenlijk ging hij in
z’n eentje gewoon door met recherchewerk. Zo onderzocht hij in de Verenigde Staten de zaak van Henry Lee
Lucas, een massamoordenaar die 360
moorden had bekend. Hij ondervroeg
de man uitgebreid in de gevangenis,
bezocht de plekken van de misdaad
en kwam tot de conclusie dat de man
schuldig was aan twee moorden, onder
wie zijn 17-jarige vriendin. De rest
was onzin.

Boeken
Na zijn afscheid in 1988 legde
hij dezelfde kenmerkende ijzeren
discipline aan de dag. Daarom komt
binnenkort zijn dertiende boek uit. Hij

Puttense moordzaak
In een ander boek onderzocht hij de
zaak van de Duitser Bruno Ludke, die
42 maal iemand naar de andere wereld
zou hebben geholpen. Deze man, erg

- Feest op de Coolsingel. De Europacup was binnen. Ook Blaauw droeg het Feyenoordembleem op zijn pet. Foto: gemeentearchief -

simpel van geest, was makkelijk tot
een bekentenis te verleiden. Blaauw
kreeg toegang tot de archieven in het
vroegere Oost-Duitsland, bezocht
opnieuw ’plaatsen delict’ (politieterm)
en kwam tot de conclusie dat de man
volkomen onschuldig was.
Blaauw: “Nu wil het geval dat er in
1957 een boek en een ﬁlm over deze
‘seriemoordernaar’ zijn verschenen.
Daarin was de man schuldig aan alle
moorden. Binnenkort wordt dat boek
weer uitgegeven, maar dan gebundeld
met mijn boek erbij. Kunnen de lezers
zelf hun conclusie trekken.”
In Nederland trok het boek over
de Puttense moordzaak de meeste
aandacht. Peter R. de Vries kreeg veel

lof. Hij zou de onschuld van de twee
mannen, die voor deze moord waren
veroordeeld, hebben aangetoond. Zonder het gedegen boek van Blaauw zou
dat niet zijn gelukt. Binnen justitie en
de rechterlijke macht was dit boek de
aanleiding de hele Puttense moordzaak
opnieuw te bekijken. Hij moest niet
voor niets als getuige verschijnen.
Tot slot de vraag: werd er vroeger
beter gerechercheerd? Blaauw: “Mijn
vader zei ook altijd dat vroeger alles
beter was. Daar begin ik niet aan. De
vergelijking tussen toen en nu gaat
niet op.
Dirk Mellema
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Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3650

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

2e paasdag geopend van 11.00-16.00 uur

bens
Mode voor
bens
ieder moment! bens
MODE

Wij zijn er altijd
als u ons nodig
heeft!
Ook als u niet, of ergens anders
verzekerd bent, regelen wij uw
uitvaart zoals u dat wilt.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar.
Rotterdam
Bel 010 - 202 14 33
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333

Bel 010 - 293 04 22
Monuta Memoriam
Langenhorst 100

- 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

Laat U verrassen
door onze jurkjes

Kom deze bezichtigen
in onze showroom

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

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

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.

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Belastingaangiften voor particulieren
Adviesburo Aad de Vries,
Mathenesswerweg 92

Tel. 010-4155300.

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

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 139”
Ik ben duidelijk niet de enige, die alle veranderingen, wijzigingen, vernieuwingen en renovaties in de stad niet bijhouden kan. De ‘Waar-wasdat-nou-foto-139’ liet o.a. een scheefgezakt huisje zien en 60% van de
vele inzenders liet dit huisje, min of meer ingestort, in de geschiedenis
achter. Hoe mis kan je het dan hebben: het huisje staat prachtig gerenoveerd op de locatie, waar het in de jaren ’60 ook al scheefgezakt stond.
Ga maar kijken op de hoek van de Bergse Rottekade en de Kootsekade.
Zij die het huisje naar de vergetelheid hebben gedirigeerd, hadden echter wel het juiste antwoord, het noemen van de straat, op opgave 139.
Daarom doen ze nog fijn mee.

Hoofdredacteur De Oud-Rotterdammer:
“Terbregse Rechter Rottekade (en
anders de Linker)”. (Ja, en het kan ook
de Bovenste of de Onderste, desnoods
de Westelijk, Noordelijke, Oostelijke
of Zuidelijke Rottekade zijn. Nog iets:
medewerkers van De Oud-Rotterdammer
zijn uitgesloten van deelname. AvdS).
Ruud Paap (ruud@paap.eu): “Nee, ik
weet niet waar dat is. Een veerhuisje?
In de buurt van de Hofpleinlijn? Maar
wat prachtig om te zien! Ik MOET er
spontaan op reageren! Hier kan ik lyrisch
van worden. Ik zou die mensen willen
spreken die daar toen woonden! Geweldig, zo’n foto uit Rotterdam zelf!”
Chiel van Waart (Poortugaal): “Dit is
de Bergse Rechter Rottekade, de foto
deed mij terug denken aan mijn jeugd. Ik
woonde toen in het Kleiwegkwartier, hier
niet zo gek ver vandaan. Het vervallen
pandje op de voorgrond is de voormalige
herberg In den Baars. Op de foto ziet het
pandje er niet meer uit, maar het moet
voor de oorlog wel een aardig cafeetje
zijn geweest. Het moderne pand op de
achtergrond was de limonadefabriek
van de firma Tims. Maar het wordt nu
gebruikt door de winkel van Kitsch en
Kunst. Het viaduct over de Rotte op de
achtergrond is van het spoor naar rechts
via de Centuurbaan richting station
Noord en links de stad uit.”
J.F. de Jong (Barcarena (Para) Brazilië):
“Links is nog net het oude cafeetje van
de Leeuw te zien aan de Rotte (ik meen
dat het nog bij de familie van mijn grootouders (de Jong-den Drijver) of zelfs
nog verder terug in bezit was (familie
Voorwinde?). In de verte zien we de
TIMS limonadefabriek en de spoorbrug
richting Gouda en vanzelfsprekend richting Rotterdam. Als kind woonde ik aan
de Prins Bernhardkade en met schoolvriendjes hebben we in die omgeving
veel gespeeld.”
Willem Prins (Oostvoorne): “Foto
genomen vanuit het “steegje”, een stukje
Bergse Rechter Rottekade, in de richting
van de Ceintuurbaan/Noorderkanaal. Het
moderne gebouw, rechts van de spoorbrug over de Rotte, is de Timsfabriek,
waar o.a. 7-Up werd gemaakt. Achter de
spoorbrug lag nog “de puin”, stortplaats
van puin van het bombardement, waar
het prima spelen was als kind en als je je
fietsbanden niet te hard oppompte, waren

de kinderhoofdjes best te doen. Het
bouwvallige huisje links was de woning
van kroegbaas Jan de Leeuw, waarvan
zijn kleinzoon Jan naast zwembad “de
Overdekte” woonde en genoegen schepte
in het aftuigen van andere kinderen. Zat
op boksles bij Lommerrijk. Waar het
autootje rechts geparkeerd staat is een
loonmalerij, waar kaneel werd gemalen
en daardoor rook het daar altijd zo lekker. Achter het vervallen huis was een
kroeg en er lag een oud voetveer over de
Rotte. Het oude pandje schijnt verder een
herberg geweest te zijn, een pleisterplaats
voor mensen die werden overgezet, tot de
Hogebrug, bij de Verblifa blikfabriek in
het verlengde van de Philips Willemstraat, er kwam. Als je op de foto gezien
rechtsaf ging liep je de Kootsekade op,
dan kwam en kom je nog steeds langs
de ingang van de RET-remise (In deze
remisie is nu het Rotterdamse Trammuseum gevestigd en staat al het rijdend
materiaal van de Stichting RoMeO.
AvdS). Recht tegenover de kaneelmalerij,
aan de andere kant van de Rotte, was
een warme bakker aan de Bergse Linker
Rottekade Hij had veel klanten aan deze
kant van ‘t water (Kleiwegkwartier), en
moest telkens met lege- en volle handkar
en later met bakfiets de Hogebrug over,
wat hem zonder hulp nooit lukte. Er werd
altijd spontaan geassisteerd en dat leverde
altijd wel een warm broodje op. Onder
de spoorbrug hebben begin jaren 50 nog
een tijd woonwagenbewoners gebivakkeerd, maar dat was geen genoegen met
dat gedender van treinen met stoomlocs
boven je hoofd.”
G.Dorrenboom: “Ik dacht al: dit is de
Bergse Rechter Rottekade bij de Kootsekade, daar waar nu dat leuke voetgangersstraatje is met al die plantenbakken.
Uit het verleden herinner ik me, dat ik in
dit straatje voor het eerst het bord zag:
‘Onbewoonbaar verklaarde woning’ ,
later door de wijkbewoners van een stadsvernieuwingswijk creatief hergebruikt
als: ‘Onverklaarbaar bewoonde woning!’
In het schooljaar 1943-44 gingen wij
halve dagen op school in het gebouw aan
de Hillegondastraat erachter, ons eigen
schoolgebouw aan de Electroweg was
al vier jaar bezet door soldaten. Toch
kwamen wij hier nooit: het was te ver
weg van huis en onze speelplekken. Bovendien: straks kwam er weer luchtalarm
en dan was het beter dicht bij huis te zijn.
Het is een zeldzame en markante foto!”

NU

TOEN
Elje Kagchelland: “Ik heb jammer
genoeg weinig hobbies, maar één daarvan
is oud Rotterdam. Het eerste dat ik doe
als de mooiste krant van Nederland er
is, is de WWDN-foto opzoeken. Deze
keer is het naar mijn mening de Bergse
Rechter Rottekade, hoek Kootsekade. Op
de achtergrond is het oude spoorwegviaduct te zien. Het gebouw achter in de foto
is het oude Tims gebouw, dat was een
limonadefabriek. Het huisje links staat er
ook nog. Ik hoop, dat het zal lukken dit
bericht te versturen. Ik vind die computer
net een toverdoos, zo heb je iets en zo
ben je het kwijt. Nou mijnheer daar gaat
hij dan…”
Gerard Verkroost: “‘Een straatje, waar ik
in 1950 als elfjarig jochie op het paard
van de melkboer dagelijks doorheen reed
om het naar de wei te brengen (in dit
straatje ben ik er ook eens afgelaz... toen
ik het touwtje, dat als teugel diende kapot
trok). Het mooie is......het is nog precies
zoals vroeger. Een stukje verbindingsstraat in de Bergse Rechter Rottekade,
op de kop van de tramremise. In de verte
de spoorlijn tussen station Noord en
Alexander. Het ‘moderne’ gebouw was
vroeger in gebruik bij een drankenhandel,
7up. Tegenwoordig is Kitsch en Kunst
erin gehuisvest. Allemaal antieke spullen.
Aan de waterkant zit scheepswerf Wurth
en Zoon.”
W.J. Olsthoorn: “Het vervallen pandje
was café het Baarsje van Jan de Leeuw,
een grote zware kerel, ik meen zelfs
met een groot litteken op zijn wang.
Het pandje stond op de hoek van de
Kootsekade en de Bergse Rechter Rottekade. Hij bediende ook een overzetveer
over de Rotte. Aan de overzijde van de
Rotte stond het bekende dijkhuisje, dat
een tiental jaren geleden is afgebroken.
Hier was voorheen gevestigd melkhandel
Olsthoorn, waarvan eerst mijn vader en
later ik het bedrijf runde. Hier ben ik ook
geboren in 1926. Hier was voorheen rond
1900 gevestigd Café Schoonzicht, op de
zijgevel van het café stond met zwarte
letters Café Schoonzicht, hier zet men
over. Dit overzetten gebeurde met een
roeiboot. Jan de Leeuw had een overzetveer met een kabel, dat werd voorgetrokken met een houten klos , waarin een
gleuf was aangebracht en hierin liep de
stalen overzetkabel. Zo trok men de pont
naar de overzijde. Naast het café in het
smalle straatje was de scheepsmakerij
van Jan Wurth gevestigd”.
Dries van den Haak, Jacob van Campenweg 27, 3067 LH Rotterdam: “Deze

plek is mij al bekend sinds 1943. Ik zat
in de Hammerstraat op de lagere school
en had zwemles in De Overdekte in de
Willem van Hillegaersbergstraat. Bij het
scheve huisje voer ook een pontje naar
de Bergse Linker Rottekade. Dit huisje
was een soort cafeetje en ervoor stond
een bordje: “Hier zet men koffie en over.”
Het vierkante gebouw is de voormalige
Seven-Up fabriek. Daar heb ik goede
herinneringen aan, want als eigenaar van
café ‘t Viaduct, hoek Ceintuurbaan en
Straatweg, had ik veel klandizie van het
fabrieks- en kantoorpersoneel. Ik weet
niet of het oude straatje er nog is met het
scheve huisje, ik ben er sinds 1970 niet
meer geweest.”

De Rotterdamse attentie is deze week
zeer bijzonder. De eigenaresse van ‘De
Kunstsalon’, gehuisvest bij Kitsch en
Kunst, heeft een waardebon beschikbaar
gesteld, waarbij twee personen van een
geheel verzorgde English High Tea
kunnen genieten aan de Bergse Rechter
Rottekade. De man, die al sinds 1970 niet
meer ‘in de buurt’ is geweest, de heer
Dries van den Haak, is als prijswinnaar
uit de bus gekomen. Met een glimlach
schrijf ik: ‘Als hij verhinderd is, neem ik
graag de bon over.’
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 141

Ton Hilt, lezer van De Oud-Rotterdammer, kreeg in de jaren zestig voor zijn verjaardag
zijn eerste fotocamera: een Agfa Clack. Hoewel de visite in de kamer zat, snelde Ton
naar zijn (zolder)kamer en klom door het dakraam in de 60 centimeter brede dakgoot.
Daar vandaan maakte hij zijn eerste foto. Er valt genoeg te vragen, zoals ‘In welke straat
woonde Ton Hilt’? Of zoiets als ‘Welke kerk is dit’? Neen, we maken het niet moeilijker
dan het is, noemen de motoren- en bromfietsenshowroom niet en vragen alleen maar:

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 18 april 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.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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BLONK

ZONDER ZORGEN VER

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

HUIZEN

O

Duidelijke offerte
O Gratis
verhuisdozen
O Gehee
l verzekerd
O In- en
uitpakservice
O Demo
ntage/montage
O Klusse
nservice
O Verhu
isliften verhuur
O Verhu
izingen binnen de gehele
EU
O Senior
en-verhuizingen

met zorg en aandacht 10
% korting

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:
O Bezemschoon-oplevering van de woning
de staat van oplevering
O Woning en/of het bedrijfspand wordt in
tichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de wonings
s laminaat/vloerbedekking etc.
zoal
l
O Wij verwijderen de gehele restboede

O



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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

Uw senioren speciaalzaak
Lammers
mers & van Oossanen woondecor biedt u een
ee uitgebreide collectie seniorenmeubelen

BANKSTEL
TIBET 2,5-1-1 ZITS

Wij spuiten een compleet

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

€ 750,--

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

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

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

IN STOF

€ 1.895,00

OOK IN LEDER

Bijpassend nachtkastje € 129,00

€ 2.595,00

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor
de slaapkamer vindt u in onze showroom.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk.
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding,
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande
vloerbedekking.
Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl
‘n Begrip in vloertegels
Eigen vakbekwame tegelzetters
Bezoek onze showroom
Ook voor vloerverwarming
NIEUW
Mﬂor PVC Vloerdelen

DECO VLOER
GRATIS GELEGD VANAF 25M2

www.decovloer.nl

VLOERVERWARMINGSAANBIEDING

Reserveren op lange termijn mogelijk
2 GROEPS TOT 40M2
1.025.NU
3 GROEPS TOT 60M2
1.265.NU
4 GROEPS TOT 80M2
1.495.NU

675.785.950.-

Ook geldig icm andere aanbiedingen!!

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

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

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

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

1.125.1.350.1.575.-

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

Hans
Roodenburg

Het enige zekere aan ons pensioenstelsel is, dat reeds gepensioneerden niet snel zullen worden gekort op de maandelijkse bedragen, die zij thans uitgekeerd krijgen. Voor de werkenden zijn er,
zeker op termijn, veranderingen in ons pensioenstelsel te verwachten. Vaak gaat het ook om verslechteringen, die zij zelf door te sparen kunnen opvangen. Een analyse wat er te wachten staat.

Zekerheid op welvaartsvast pensioen is voorbij
De zekerheid op een welvaartsvastpensioen (lees: volledig aangepast aan de gemiddelde loonstijgingen) is klein geworden.
In de toekomst zal waarschijnlijk alleen de AOW op 65 en later op 66 jaar (de basis van het pensioenstelsel) nog geheel of gedeeltelijk met de inflatie meegroeien.

Informatie
Opinie
In het verleden was er meestal de
vraagstuk van de toenemende vergrijgarantie, dat bedrijfspensioenen op
65 jaar (het deel boven de AOW) bij
40 dienstjaren 70 procent van het
laatstgenoten salaris bedroegen en nog
welvaartsvast waren. Door het zogenoemde middelloonsysteem is dat voor
carrièremakers (degenen die door de
jaren heen extra loonstijgingen kregen)
al aangetast. Geen ramp, want het ging
hierbij om groepen, die het toch al door
het evenredig toenemende pensioen erg
breed konden laten hangen.
Bovendien zat in dit zogenoemde
eindloonsysteem ook een zekere oneerlijkheid, omdat de collectiviteit van
het pensioenfonds voor de onevenredig
extra kosten opdraaide. Dankzij het
middelloonsysteem is de verhouding
tot wat iemand (én de werkgever) heeft
betaald en wat hij krijgt aan oudedagsvoorziening wat eerlijker verdeeld.
Het sleutelen aan ons pensioenstelsel
is echter nog lang niet afgelopen. De
‘politiek’ zal nog heel wat voor zijn
kiezen krijgen. Diverse commissies en
instanties – waarvan de belangrijkste
de Sociaal-Economische Raad - houden
zich bezig met het zoeken naar oplossingen voor de sterk toenemende kosten
in relatie tot de slechtere beleggingsresultaten.
Die laatste kunnen natuurlijk voor een
behoorlijke verlichting zorgen in de
toekomstige ﬁnancieringen. Maar daarnaast is er misschien wel het grootste

zing. Door het steeds ouder worden van
de gepensioneerden moet aan hen ook
veel meer AOW én bedrijfspensioen
worden uitbetaald. Een toekomstig
(groot!) ﬁnancieringsprobleem dus!
Maar allereerst de beleggingsresultaten
van de pensioenfondsen. Die (en ook de
historisch lage renten) waren ontoereikend om ook in de toekomst de garantie
te bieden, dat een inﬂatiebestendig (laat
staan een welvaartsvast) pensioen kan
worden uitgekeerd. Daarbij gaat het –
om een ingewikkelde term te gebruiken – om de dekkingsgraad van een
pensioenfonds. Als die onvoldoende is
(bij vele fondsen was dat in de afgelopen jaren het geval, doordat zij onder de
kritische grens van 105 procent zakten),
dan is het onverantwoord om aan de gepensioneerden een inﬂatievergoeding te
geven. De meesten van hen hebben de
afgelopen vier jaar daardoor vier tot vijf
procent aan welvaartsvaste koopkracht
moeten inleveren.
Ook de nog werkenden worden door
een te lage dekkingsgraad op termijn
getroffen, doordat zij in hun opgebouwde pensioenen eveneens geen
compensatie voor de gestegen prijzen
krijgen. Het verschil is, dat zij dat pas
in hun portemonnee merken, als zij met
pensioen gaan.
Hoewel het gevaar op het ogenblik door
het aantrekken van de economie vrijwel
is geweken, waren er vorig jaar zelfs

nog enkele pensioenfondsen, die dreigden te moeten overgaan tot ‘afstempeling’ van rechten. Dat zou betekenen
dat gepensioneerden zelfs (iets) gekort
konden worden op hun maandelijkse
(nominale) uitkeringen.
Aan ons basispensioen, de AOW,
wordt ook volop gesleuteld. Degenen
die alleen maar AOW hebben, hebben
het bepaald niet breed. Het ‘trekken
van Drees’ had oorspronkelijk ook
alleen maar de bedoeling, om oudere
mensen in hun eerste levensbehoeften te
voorzien. Voor wat meer luxe kwamen
daar de bedrijfspensioenen van de
werknemers bovenop. Zelfstandigen
moesten dat zelf maar regelen (daarvoor
zijn ﬁscale voordelen).
Door de genoemde vergrijzing staat
echter ook de AOW onder druk. Het
is dan ook vrijwel onontkoombaar dat
de traditionele AOW-leeftijd wordt
opgetrokken naar 66 jaar (waarschijnlijk in 2020) en naar 67 jaar (later).
Aan de AOW-uitkeringen wordt ook
voortdurend gesleuteld. Zo vervalt in
2015 de toeslag op de AOW voor de
partner jonger dan 65 jaar, die geen
inkomen heeft.
Recent heeft de ministerraad besloten
de AOW vanaf volgend jaar te laten
ingaan op de dag dat iemand 65 jaar
wordt. De Eerste en Tweede Kamer
moeten zich hierover nog uitspreken.
Tot nu toe gaat de AOW in op de eerste
van de maand waarin men 65 jaar

wordt. Overigens is deze maatregel.
die een jaarlijkse bezuiniging van 60
miljoen euro oplevert, wel te billijken.
Immers loonbetalingen en uitkeringen lopen ook door tot exact de 65ste
verjaardag.
Over verdere maatregelen voor de
tweede trap in het pensioen, de bedrijfspensioenen die door de pensioenfondsen worden uitgekeerd, onderhandelen
regering, werkgevers en vakbonden
moeizaam. Allen beseffen dat de pensioenlasten niet meer mogen toenemen.
Daarin komen aan de orde:
Het mee opschuiven van de pensioenleeftijd voor de bedrijfspensioenen met
de AOW-leeftijd.
Maximalisering van de hoogte van
de pensioenpremies, die werkgevers
en werknemers betalen. Thans ligt de
verdeling vaak op respectievelijk 2/3 en
1/3. Als de premies niet meer kunnen
meestijgen met de toekomstige verplichtingen, heeft dat uiteraard gevolgen
voor de pensioenuitkeringen.
Een pensioensysteem waarbij de
deelnemers (de nog werkenden) kunnen
kiezen tussen het nemen van hogere risico’s (aandelen) of lage risico’s (alleen
rentevergoeding). Het moge duidelijk
zijn, dat bij het nemen van hoge risico’s
de kans groter is dat men later een hoger pensioen krijgt, maar ook kans loopt
op een grote terugval in de pensioenopbouw. Aan dit systeem kleven nog grote
juridische bezwaren.

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

Hoe betrouwbaar ze ook zijn.

Alles op papier gezet
is niet voldoende
Ik ben een gescheiden alleenstaande
man zonder kinderen. Ik heb twee
oudere gehuwde broers en een oudere
zuster. Sinds 2007 heb ik een lat-relatie
met een schat van een vrouw. Ik heb
mijn hele crematie en verdeling van
het materiële en de ﬁnanciën op papier
staan. Deze gaan naar mijn vriendin.
Ik wil ook dat zij alles regelt. Is dat
voldoende?

Eén neef laat helemaal
niks van zich horen
Een zus van mijn vader zonder kinderen is verleden jaar overleden. Er
zijn alleen zeven neven en nichten, die
van haar erven. Nu is er één neef die
ook bericht heeft gehad en van wie het
adres klopt, die niets van zich laat horen. Hij tekent niet. Als er per telefoon
contact wordt gezocht, neemt hij niet
op. Het is een vreemde man. Hij wil
met niemand contact. Hoe gaat nu zo’n
erfenis aﬂopen?

Om het waterdicht te hebben is een
testament aan te raden in uw geval. Een
zogenoemd codicil is in feite alleen
maar geldig voor verdeling van uw
spulletjes en uw wensen met betrekking tot de crematie. Als het bij u om
wat meer na te laten vermogen gaat
dan enkele duizenden euro’s, is een
ofﬁcieel testament altijd aan te bevelen,
omdat je nooit weet wat wettelijke
erfgenamen na uw dood gaan doen.

Eigenlijk heel eenvoudig. De notaris
zal hoe dan ook proberen een handtekening te krijgen van hem (of van
zijn bewindvoerder/curator). Blijft
hij helemaal ‘onbereikbaar’ dan kan
worden besloten de nalatenschap voor
deze persoon onverdeeld te laten (‘te
reserveren’). Dat deel vervalt na een
lange periode aan de staat.

Fiscale zaken
Misverstand over de
aftrek ziektekosten
Tot 2009 hadden mijn vrouw en ik
vanwege chronische ziekten een leuke
ﬁscale aftrekpost. Die is vervallen.
Waardoor wij er behoorlijk op achteruit zijn gegaan. Hoe zit dit in elkaar,
want ik denk dat vele andere lezers
daardoor ook gedupeerd zijn?
Inderdaad is met ingang van 2009 de
mogelijkheid van de persoonsgebonden
aftrek van chronische ziekten veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat
mensen - en zeker niet zij die onder de
lage inkomensgroepen vallen - er veel
op achteruit zijn gegaan.
Sinds vorig jaar is de ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ van toepassing. Als u er onder
valt - dat kunnen we vanaf deze plaats
niet beoordelen - dan krijgt u automatisch een algemene tegemoetkoming

via de Zorgverzekeringswet (door het
CAK) uitbetaald. Denkt u daarvoor
in aanmerking te komen en u krijgt
de tegemoetkoming niet, dan moet
u hierover contact opnemen met uw
ziektekostenverzekeraar, want die kan
zien aan de hand van de ziektekosten
of u er recht op hebt.
Daarnaast bestaat nog steeds de
mogelijkheid, zij het in beperkte vorm,
om speciﬁeke zorgkosten boven een
bepaalde drempel ﬁscaal af te trekken.
Het voert te ver om dit allemaal voor u
hier uit te leggen. Als u denkt daarvoor
in aanmerking te komen, vraag dan een
brochure bij de Belastingdienst aan of
schakel een ﬁscaal deskundige in.

AOW en pensioen
Flexpensioen gekort
op WW-uitkering
In een van uw vorige rubrieken stelt u,
dat het partnerpensioen dat hij krijgt,
niet wordt gekort op de WW-uitkering

Maar wat er ook gebeurt, de betrekkelijk grote zekerheid die er in het
verleden was op een welvaartsvast
pensioen, is vrijwel verdwenen. Het is
nog maar de vraag of er een welstandsvast (geïndexeerd aan prijsstijgingen)
pensioen te realiseren valt.
Laat u ook geen rad voor uw ogen
draaien door politici, die dit alles
beloven. Een nieuwe speciﬁeke ouderenpartij als 50Plus (van Jan Nagel) wil
aantasting van AOW en bedrijfspensioenen tegengaan.
In de nieuwe Eerste Kamer krijgt de
partij één of twee zetels. Daarmee kan
men weinig potten breken. Maar stel je
voor dat als tegenhanger jongeren een
partij oprichten waarin hun belangrijkste programmapunt wordt, dat ze niet
meer willen meebetalen aan de pensioenen van de ouderen. Dan krijg je een
‘clash’ van belangen in een democratie
waarin toch altijd compromissen moeten worden gesloten.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
van hem. Heel prettig voor betrokkene.
Maar klopt dit wel? Het betreft immers
inkomen! Ik reageer hierop vanwege
de situatie van mijn vrouw. Zij is onvrijwillig werkloos geworden. Zij heeft
WW aangevraagd en gekregen. Per 1
maart ontvangt zij ook een ﬂexpensioen, dat in zijn geheel wordt gekort op
haar WW-uitkering. Een aangetekend
bezwaar is ongegrond verklaard. Hoe
verklaart u dit?
In de rubriek ging het om pensioen
vanwege of voor een partner (uit een
verzekering en waarschijnlijk een
nabestaandenpensioen). Dus het is
geen inkomen uit of in verband met
arbeid. Bovendien komt dat van zijn
overleden partner. Het gaat dus NIET
om een toeslag op de AOW. Natuurlijk
wordt een ﬂexpensioen in zijn geheel
gekort op de WW-uitkering van uw
vrouw, omdat dit een uitkering is in
verband met arbeid.
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www.huis-ontruiming.nl
●

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

●

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

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

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

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

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

●

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

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen
en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl

D. van Vianen VOF

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Voor info:

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Specialisatie: badkamers/toilet, kleine verbouwingen,
sier- en stucwerk, alle wandafwerkingen

Rob Monsma

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

010-414 86 43 of
06-1812 4248
Linker Rottekade 11b
3034 NT Rotterdam
Kvk nr. 24338212
email: info@huis-ontruiming.nl

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!
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!

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

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

Van ontwerp tot realisatie

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

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

www.degedenkgroep.nl

Hoe blijf ik thuis?
Een seminar over hoe ouderen met dementie
thuis kunnen blijven wonen.

Beleef en voel wat mensen met dementie meemaken!
In de sprankelende presentatie door Stella Braam, reist u mee in de
wereld van dementie en ervaart u hoe belangrijk het is dat ouderen met
geheugenproblemen zélf hun leven kunnen blijven bepalen.
Stella Braam is graag uw gids bij de ontdekkingstocht naar de belevingswereld van
de meest voorkomende vorm van dementie: Alzheimer. In één uur tijd beleeft en voelt
u wat mensen met Alzheimer meemaken. Maar Stella geeft ook nuttige tips over wat
belangrijk is als u Alzheimer hebt. En hoe waardevol het is als de mensen om u heen
zich in uw nieuwe belevingswereld kunnen verplaatsen.
Stella Braam is journaliste en schrijfster van het boek ‘Ik heb Alzheimer, het verhaal
van mijn vader’. Zelf zegt zij: “Het is uitdagend en prachtig om mensen met dementie
in hun steeds veranderende belevingswereld te begeleiden.”
Aansluitend op de presentatie van Stella Braam is er een forum. Aan het forum kan
het publiek actief deelnemen door kennis uit te wisselen, ervaringen te delen of vragen
te stellen. In het forum neemt een aantal deskundigen plaats, zij geven antwoord op al
uw vragen.
Voor wie?
Het seminar wordt georganiseerd door Directzorg en is bedoeld voor iedereen
die met dementie te maken heeft: de patiënten zelf, hun partners, mantelzorgers
en familie. Maar óók gezonde ouderen die meer over Alzheimer willen weten,
zorgprofessionals en beleidsmakers.

Locatie Rijndam revalidatiecentrum
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam
Datum dinsdag 19 april 2011
Aanvang inloop vanaf 18.30 uur,
aanvang seminar 19.00 uur
Aanmelden
Wij vragen u vriendelijk om u aan te melden via de
website: www.directzorg.nl
of per e-mail: seminar@directzorg.nl

thuiszo rg , p e r s o o nl i j k é n v o o r i e d e re e n
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- Kees Brusse
maakt voor
Rotterdam een
uitzondering.
Hier signeert hij
wel zijn boek. -

Kees
Brusse
signeert bij boekhandel Snoek
De bij leven al legendarische,
in Rotterdam geboren en
getogen, acteur Kees Brusse
(86) signeert donderdag 7 april
bij boekhandel Snoek, Meent
126 in Rotterdam van 15.00 tot
16.00 uur zijn levensverhaal
‘Herinneringen, Ovatie aan het
leven’. Zijn sessie is exclusief,
doordat Kees Brusse, met
uitzondering van de overhandiging van het eerste exemplaar,
nog nergens in Nederland zijn
biografie gesigneerd heeft.

Hij doet dat omdat in Rotterdam zijn
enige herinnering ligt aan zijn echte
vader, van wie hij zoveel hield. Als
klein jochie wandelde hij hand in
hand met zijn vader over de kades
van de havens in Rotterdam. Ook
Henk van der Horst, die naar Australië
afreisde om het levensverhaal van
Kees Brusse op te tekenen, is bij het
signeren aanwezig. Een hele generatie
televisiekijkers is opgegroeid met
Kees Brusse en heeft genoten van
de vele onvergetelijke series waarin
hij het middelpunt vormde. Na een
turbulent leven vol radio, televisie,
film en toneel en liefde is Kees Brusse
via omwegen in Australië gaan wonen,
waar hij vaak heimwee heeft naar het
land waar hij beroemd is geworden:
Nederland. Tussen die twee werelden
kijkt hij nu terug op zijn leven, waarin
hij telkens ‘iemand anders’ was. De
herinneringen aan dat inspirerende en
bewogen leven vertrouwde hij toe aan
zijn goede vriend Henk van der Horst,
die hem hielp bij de totstandkoming
van het boek. Het zal voor de vele
tijdgenoten van Kees Brusse een feest
van herkenning zijn: alle grote tvproducties waarin hij schitterde komen
ruimschoots aan bod zoals Pension
Hommeles (1957-1959), Maigret
(1964-1967) en natuurlijk Mensen
zoals jij en ik (1981-1985) waarmee
hij de Gouden Televizier Ring won.
Ook zijn films waaronder Dakota en
Blue Movie (Wim Verstappen, 1971),
Een pak slaag met Paul Steenbergen
(Bert Haanstra, 1979), Vroeger kon je
lachen; een film rond Simon Carmiggelt (Bert Haanstra, 1983) en natuurlijk Dokter Pulver zaait papavers (Bert
Haanstra, 1975) komen ruimschoots
ter sprake. Henk van der Horst geniet
bekendheid als acteur en regisseur
van de televisieprogramma’s Farce
Majeure, Showroom, Prettig Geregeld
en de Nationale Nieuwsquiz.
De paperback ‘Herinneringen, Ovatie
aan het leven’ kost 19,95 euro.
ISBN 978-90-5911-443-2
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Terug naar De Poldervaart
Voor veel mensen in Schiedam
is de Poldervaart een begrip,
zeker voor mensen van mijn
leeftijd (ik ben 61). Toen ik een
jaar of twaalf was, mocht ik met
mijn broer Jan mee naar Coens
botenhuis langs de Poldervaart,
een gezellige keet met daarnaast de opslag van de kano’s.
Tegenover het botenhuis was
een klein eilandje; daar lagen
kano’s om te worden gerepareerd.
Coens botenhuis verhuurde kano’s en
roeibootjes; jonge stelletjes huurden
graag een roeibootje om vervolgens
halverwege aan te meren tussen het
riet, dat rijkelijk langs de kanten stond.
De Poldervaart was een natuurlijk
recreatiegebied voor jong en oud. De
vissers ergerden zich weliswaar soms
aan de kanoërs, maar in het algemeen
gedoogde men elkaar. Met mijn vriendin ga ik regelmatig naar de Vlaardingervaart. We gaan dan naar Vlietzicht
en zitten op het terras of ponton op ons
gemak te kijken naar de mensen, die
een kano of roeibootje huren. En als we
daar dan zitten, denk ik vaak: waar en
wanneer is het nou toch fout gegaan in
Schiedam? Ik kan mij herinneren, dat
wij de mensen van de gemeente hielpen
vissen uit de vijvers (aan de Swammerdamsingel, Buys Ballotsingel etc.)
te halen, om ze daarna uit te zetten in
het pas aangelegde Prinses Beatrixpark.
Een park dat in mijn ogen niet echt een
creatief hoogstandje is, om het maar
heel zachtjes uit te drukken. Maar goed,
op iets dat meer dan vijftig jaar geleden
is bedacht, mag je eigenlijk geen kritiek
meer hebben; dat is al te gemakkelijk.
Kwajongen
Ik ga even terug in de tijd. Met mijn
oudere broer Jan ging ik kanoën vanaf
het botenhuis tot de Schie, richting

- Coens botenhuis, een gezellige keet. Foto: Jan Stokhof -

Delft. Dat was een behoorlijk eind varen en onderweg zag je de waterlelies,
we genoten van de serene stilte, soms
het geloei van de koeien, die langs de
kant met je meeliepen, het geluid van
de peddels en de geur van het water. Ik
fietste onlangs weer eens langs de Poldervaart; het kan nu weer, want ik heb
er de (leef)tijd voor. Rechts van mij zag
ik begraafplaats De Beukenhof liggen.
Als kwajongen durfde ik nooit te vissen
in de vijver langs de begraafplaats; dat
noemden wij ‘lijkenwater’. Als je als
kleine jongen dergelijke informatie
meekrijgt van je oudere broer, dan
weet je gewoon niet beter. Ik moet
eerlijkheidshalve zeggen, dat ik zelden
of nooit iemand in die vijver heb zien
vissen. Ik reed verder en kwam het eilandje voor Coens botenhuis tegen; het
lag er dus nog steeds, ook al stonden er
nu alleen grote bomen op.
Ik zag het tijdsbeeld ineens weer scherp
voor me en bedacht me wat een leuke

tijd dat eigenlijk was. Terwijl ik verder
reed, stelde ik vast dat de Poldervaart
op diverse plaatsen was onderbroken
en ik ben doorgereden tot aan de oude
sluis bij de Schie. Op de oude sluisdeur
staat het jaartal 1928. Mijn fantasie
sloeg ineens op hol: als we er nu voor
zorgen dat er weer een open verbinding
komt naar de Schie, dan kunnen we de
boel weer gewoon oppakken en alles
in oude glorie herstellen. Wat zou dat
kosten? En wie kan dat weten? De
wethouder uiteraard, en hoe staat de
burgemeester daarin? Dát zou ik graag
willen weten.
Maar voordat ik contact zoek met de
wethouder, vraag ik eerst maar eens
advies aan het Hoogheemraadschap
of het technisch mogelijk is een open
verbinding naar de Schie te creëren.
Deskundige
Na drie keer te zijn doorverbonden,
kreeg ik een deskundige aan de lijn.

Met veel enthousiasme vertelde ik mijn
verhaal en kaartte de actie aan, die ik
op touw zou willen zetten. “Ja”, zei de
medewerker, “ik kan mij herinneren dat
er in een ver verleden ooit sprake van
is geweest dat op te pakken, maar de
gemeente Schiedam heeft het gelaten
voor wat het was.”
Dat gaf mij nog een beetje hoop, maar
die sloeg hij meteen de bodem weer in:
“Het is praktisch niet te realiseren, want
de Schie ligt hoger dan de Poldervaart,
en aangezien er nooit meer onderhoud
is verricht aan de oevers, zijn die te
zwak geworden.” Basta. Dat was duidelijke taal en tegelijkertijd het einde van
mijn droom. Ik ben in elk geval een
ervaring rijker en een illusie armer.
Als ik nu met mijn vriendin langs de
Vlaardingervaart fiets, doen we maar
net of het de Poldervaart is.
Johan Stokhof

Erasmus en ‘Lof der Zotheid’ in
Schielandshuis
Erasmus, geboren als Geert Geerts, leende de naam van zijn toen
nog onbetekenende geboortestad en noemde zich bij voorkeur ´Desiderius Erasmus van Rotterdam´. Tegenwoordig gebruikt de stad
juist de naam van zijn beroemdste zoon; voor Universiteit, brug,
metrolijn en ga zo maar door. Vijfhonderd jaar geleden verscheen
‘Lof der Zotheid’, zijn bekendste boek en nog altijd een bron van
inspiratie voor schrijvers, onderzoekers en kunstenaars.
Het boek is een satire op menselijke
dwaasheden en drijft de spot met
maatschappelijke en kerkelijke misstanden. In korte tijd werden er 28.000
exemplaren in verschillende talen van
gedrukt, een ongekend succes voor die
tijd. De ‘Lof der Zotheid’ werd een
bestseller en bezorgde Erasmus internationale faam. Het zou zijn bekendste
werk worden.
Reden voor Museum Rotterdam om

een kleine expositie rond de wereldberoemde Rotterdammer in te richten. In
het Schielandshuis zijn oude afbeeldingen van Erasmus uit heel Europa
te zien, bijeengebracht door Paula
Koning en toont kunstenares Regula
Maria Müller kronen en andere regalia,
die verwijzen naar de ondeugden, die
de zotheid voortbrengt.
Volgens eigen zeggen werd Desiderius
Erasmus geboren in Rotterdam. Hij

- Het standbeeld van Erasmus tegen de achtergrond van het spoorwegviaduct. De sage
wil dat hij bij het slaan van de klok een bladzijde omdraait. Foto collectie Rein Wolters -

kwam omstreeks 1466 ter wereld als
Geert Geerts, het onwettige kind van
een priester en zijn huishoudster. Erasmus ging gebukt onder de last van zijn
buitenechtelijke afkomst. Na een leven
van studie en toewijding groeide hij uit

tot de geleerdste humanist van zijn tijd.
De expositie in het Schielandshuis aan
de Korte Hoogstraat 31 te Rotterdam
is tot en met 3 juli te bezichtigen van
dinsdag tot en met zondag van 11.00
tot 17.00.
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OUD ROTTERDAMMERTJES
GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,

Testament opmaken?
Nu met een gratis adviesgesprek bij de notaris

Delfshaven

(010) 2847362 of
(010) 2763852
of

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

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

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Uw
levensverhaal
opgetekend
door
professionele
schrijver en
uitgegeven in
eigen boek

0900 2 100 200 - www.nalaten.nl

0647 775893

Email:
arnoudvoet@orange.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

“De Griff ioen”

FOTO’S

www.uitgeverijvoet.nl

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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

www.fotovanrotterdam.nl

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

Kijk op

Behangers en Schilders aanwezig.

www.mijnlevensverhaal.nl

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

0800-23.56.890

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

Tel.: 06 - 25 16 21 55

SNUFFELMARKT
SPORTBOULEVARD DORDRECHT
( voorheen Drechtstedenhal )

1ste PAASDAG 24 APRIL EN
2de PAASDAG 25 APRIL
GEOPEND VAN 10 TOT 17 UUR
INFO 0164 210236

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

Het comfort
van Papendrecht

Nederlandse en Buitenlandse
Postzegels & Muntenverzamelingen.
CONTANTE BETALING!!!!!!

UW HAARDEN SPECIALIST

of bel gratis:

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

Open huis

vrijdag 8 april van
10.00 tot 11.00 uur
De privacy van uw eigen comfortabele
huurappartement. De gezelligheid van
contact met medebewoners. Het intieme appartementencomplex aan de
Zonnedauw combineert het beste van
twee werelden!
Diverse typen drie- en vierkamerappartementen met ruime woonkamer,
open keuken en royaal balkon.
Groene woonomgeving met parkeergelegenheid op eigen terrein.
Winkelvoorzieningen en openbaar
vervoer op loopafstand.
Aanwezigheid van een huismeester.
Gezellige bewonersruimte met tv,
biljart en barretje en uitgebreide
huisbibliotheek.
Voor meer informatie:

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

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

Compensat ieregeling bij
dubbele woonlasten. Me
er
weten? Bel met Ver wey
Vastgoed, 010 - 266 00
00.

010 - 266 00 00

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

Kies voor een KliKvaste oplossing op implantaten
I M P L A N T O L O G I E

E N

TA N D P R O T H E T I E K

Wij bieden u de volgende diensten,
producten en behandelingen:
• Een GRATIS persoonlijk en vrijblijvend advies bij
ve
klik of gewone prothese
rg
O
• 3D scan van uw kaak en gebit
doo edin
ver
r
g
• Kronen en bruggen op eigen elementen
bij p zeke alle
• Plaatjes of frames
r
r
i
o
zon thes nge
der
n
e
• Facings op voortanden (porseleinen schildjes)
imp met o
lant
• Kronen en bruggen op implantaten
aten f
• 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
• Voor angstige patiënten nu ook lachgasbehandeling

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 ELEKTRIScHE
TANDENBoRSTEL
n
Au
br al-B
Or

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

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

www.smileclinic.nl
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‘Beertje’ Kreijermaat:

“Gerard, ik geloof dat
m’n poot is gebroken”
Op 15 november 1964 eindigde de glorierijke topvoetbalcarrière van Reinier Kreijermaat, liefkozend ‘Beertje’ genoemd door zijn vele voetbalfans. Het gebeurde
in de thuiswedstrijd van Feyenoord, toen nog gewoon met een ‘lange ij’ geschreven, tegen Sittardia – het latere Fortuna-Sittard. Na een sliding van Joep
Beckers lagen de Limburger zelf en Rein Kreijermaat gewond op het veld. Het
publiek in de Kuip verstomde, want het gekerm was op de tribunes te horen.
“Beckers lag te rollen van de pijn en
ik voelde niks”, weet Rein nog goed,
“Gerard Meijer kwam aangerend en ik
zei: Gerard, ik geloof dat m’n poot is
gebroken”.
Dat klopte. Zijn rechterbeen was
gebroken en wel op vier plaatsen! Het
herstel zou, mede door een hardnekkige
ontsteking, tweeënhalf jaar duren.
Twee weken na zijn beenbreuk won
Feyenoord thuis met 9-4 (vijf goals
van Hans Venneker) van Ajax en in dat
seizoen behaalde Feyenoord voor het
eerst in de geschiedenis van de club de
dubbel.

C HI
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H
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Het succes van zijn club deed hem
natuurlijk goed, maar hij kon moeilijk
verwerken, dat hij daar geen aandeel
meer in had. Toen eindelijk, na elf
maanden, het gips er af mocht, ging
hij trainen tot hij er bijna bij neerviel. Alles stond in het teken van zijn
herstel en terugkeer in het eerste van
Feyenoord. Samen met zijn sportvriend
Kees Verkerk, toen wereldkampioen
schaatsen, rende hij in de omgeving
van Puttershoek ‘dijkje op, dijkje af’.

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

“Maar ja, ik was 31 jaar en dan nog
terugkomen op het hoogste niveau is
vrijwel onmogelijk”, weet Rein. Dat
lukte dan ook niet meer. Hij speelde
nog een paar wedstrijden voor Xerxes/
DHC, maar kreeg woorden met trainer
Kurt Linder en gooide in 1967 deﬁnitief de handdoek. Betaald voetbal was
passé, bij Overmaas had hij nog een
paar jaar plezier als amateur.
Maar wát een sportcarrière. Hij
debuteerde als vijftienjarige in het
eerste van Elinkwijk en kwam op zijn
24ste naar Feyenoord. Hij was echt de
‘bikkelaar’, die Feyenoord nodig had
op weg naar grotere successen. Ook
Europees! Rotterdammers vergeten zijn
goal in Londen tegen Tottenham Hotspur niet. Doelman Brown loopt die bal
nóg te zoeken. En wat te denken van
de wedstrijden in 1963 tegen Benﬁca.
Rein: “Onvergetelijk! Thuis bleef het
0-0 en toen kwam die historische wedstrijd in Lissabon. Twee schepen, de
Waterman en de Grote Beer, vertrokken
met honderden fans aan boord naar Lissabon. Ik ben aan de Parkkade naar het
vertrek van die schepen gaan kijken.

- Rein Kreijermaat thuis op de bank -

Prachtig. Ik vond het zó mooi, dat ik
naar Hoek van Holland ben gereden
om ze daar de zee op te zien gaan. En
in Lissabon was de hele ploeg bij de
aankomst van de schepen.
Tranen?
Naast elkaar aan de kade meerden ze
af. Cor Steijn speelde aan dek op zijn
orgel het Wilhelmus en Hand in Hand.
Tranen? Iedereen! Achteraf hadden we
daar beter niet naar toe kunnen gaan.
We hadden het nergens anders meer
over en de dag daarop moesten we
spelen tegen Eusebio en zijn maten. We
verloren kansloos met 3-1.”
De speelwijze van Kreijermaat was
gebaseerd op kracht. Stevig het duel
in en dat heeft ook zo zijn risico’s.
In Boedapest tegen Vasas verdraaide
hij zijn rechterknie en twee jaar later
was het dus écht prijs tegen Sittardia.
Alweer zijn rechterbeen. Nadat hij was
gestopt als voetballer, werd hij trainer
bij de amateurs. “Voor het betaald

- Gerard Meijer behandelt de geblesseerde knie -

voetbal had ik geen interesse, omdat
ik daar gewoon niet geschikt voor
was”, zegt hij met zelfkennis. “Ik moet
er wel plezier in hebben natuurlijk.”
Kreijermaat begon als jeugdtrainer bij
Bolnes, daarna volgden Heerjansdam,
Dubbeldam, SSS, Meeuwenplaat,
de ’s Gravezandse SV en Overmaas.
Hij is nu 76 jaar en traint, nog steeds
met plezier, de B-junioren van SSS in
Klaaswaal.
O-benen
De in de loop der jaren aangerichte
schade aan zijn rechterbeen blijft
hem wel achtervolgen. Lopen werd
zichtbaar moeilijker. ‘Beertje’ liep met

O-benen en begin dit jaar werd besloten tot een nieuwe knie. De verdraaiing
tegen Vasas en de breuk tegen Sittardia
noodzaakten tot een stukje kunst in
zijn been. Op 31 januari werd de knie
geplaatst en een paar weken later wilde
Kreijermaat al gaan tennissen. Rein
Kreijermaat loopt nu weer rechtop en
traint om straks weer een balletje te
kunnen slaan.
“Dat het herstel zo spoedig is gegaan,
heb ik natuurlijk ook aan mijn basisconditie te danken”, besluit hij trots.
Door Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Een koningin onder Liberiaanse vlag
NEDLLOYD JULIANA klinkt nostalgisch Nederlands en roept herinneringen op aan de voormalige Koninklijke Nedlloyd
én aan onze vroegere Koningin Juliana. Dat is echter het enige Nederlandse tintje aan dit schip, want voor de rest is
het zeer internationaal en daardoor bijna niet meer te plaatsen.

- Foto: Piet van Dijk van
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

In 2003 werd zij als JULIANA STAR opgeleverd
door de Zuid-Koreaanse werf Hyundai Heavy Industries in Ulsan voor eigenaar Nautugo Schiffsbetrieb ms Juliana Star, Liberia. De rederijnaam doet
Duitse belangen vermoeden. Het schip kwam te
varen voor Reederei Blue Star GmbH & Co K.G.
Hamburg, met Monrovia als thuishaven, waarna
het vanaf 2004 als P&O NEDLLOYD JULIANA
in charter voer voor P&O Nedlloyd Rotterdam.
De Liberiaanse vlag bleef onveranderd boven
haar kont wapperen. In 2005 werd P&O Nedlloyd
overgenomen door de Deense A.P. Møller Maersk
Group en langzaam verdween de naam P&O Nedlloyd uit beeld. Maersk bleef wel eigenaar van de
Reederei Blue Star en hield ook de naam Nedlloyd
aan. Die stond wereldwijd goed bekend en zo werd
om commerciële redenen haar naam aangepast tot
NEDLLOYD JULIANA.
In 2009 verkocht Maersk de gehele Reederei Blue

Star aan Komrowski Shipping Hamburg, waarna
er eigenlijk weinig veranderde. Maersk nam de
schepen in langdurig timecharter en de rederijnaam bleef gehandhaafd. Daardoor is in 2011 nog
steeds de naam NEDLLOYD op de wereldzeeën te
vinden. De JULIANA heeft zes zusterschepen, die
allen met de preﬁx NEDLLOYD in de vaart zijn:
ADRIANA, EVITA, MARITA, MAXIMA, TESLIN en VALENTINA. Hierbij klinken de namen
EVITA en MAXIMA wel Argentijns, maar in dit
geval zijn ook zij Liberiaans en hebben Monrovia
op hun kont staan.
De NEDLLOYD JULIANA, met een capaciteit
voor 2556 ‘dozen’, kwam medio maart uit Puerto
Moin (Costa Rica) en ging naar Waalhaven Uniport. Nog geen dag later vertrok zij naar Tilbury en
passeert hier uitgaand Hoek van Holland.

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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Zaterdag 21 mei 2011 - Moonlight dinner cruise
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B E TA A L B A A R D E S I G N B Y Z WA M O N
ZWAMON presenteert:

MET OPTREDEN VAN JAN KEIZER EN ANNY SCHILDER
Vanuit Spijkenisse via de Oude Maas,
via de Nieuwe Maas langs de prachtige
skyline van Rotterdam stad, tot de van
Brienenoordbrug, en weer
terug naar Spijkenisse.

SUCCES VERTIENVOUDIGD!

Deze prachtige vaartocht is inclusief:
2 x koffie met gebak, koud / warm buffet, dessert,
alle drankjes (behalve buitenl. gedist.).
Inclusief live music.
Inschepen Spijkenisse:
19:00 uur
Vertrek:
19:30 uur
Terugkomst Spijkenisse:
24:00 uur
Tarief p.p.:
€ 85,00

Rederij Fortuna bv
Voor reserveringen: 0181-626126 of 06-53367913
www.partyschepen.org

BUS(EXCURSIE)REIZEN!
Berlijn & Brandenburg
7-daagse reis

v.a.
€ 49

Salzburg & Wenen
9-daagse reis

v.a.
€ 59

Italië
12-daagse rondreis

v.a.
€ 85

Denemarken
9-daagse rondreis

v.a.
€ 95

2* mei, 18 juli, 15 augustus,
19 september & 24 oktober

28* mei, 25 juni, 16 juli, 13 augustus,
17 september & 15 oktober

18* mei, 8* juni, 13 juli, 17 augustus,
7 en 21 september & 12 oktober

9

Noorwegen
9-daagse reis

2011

9

9

Zwamon Zonweringsalon
* Gegarandeerde vertrekdata

v.a.

€ 77

9

16 en 23 juni, 7, 21 en 28 juli,
4 en 11 augustus

In 2011
verkrijgbaar in
twee exclusieve
structuurlakken.
Het vertrouwde
antracietgrijs en
het verbluffende
mooie stargrey.
Dit in combinatie
met 5 exclusieve
trendy
doekkleuren!

nu leverbaar in 10 kleurcombinaties

9

11* juni, 16 juli, 6 augustus
& 10 september

PART II

Meer info:
T. 088 - 735 45 25

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

ONWEERSTAANBAAR AANTREKKELIJK!

www.pelikaanreizen.nl/busreizen

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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Veel plezier op het zwarte weggetje
Het zwarte weggetje liep langs het station Schiedam in de richting van het Marconiplein. Bij Spangen hield het op en waar het
precies eindigde, weet ik niet meer. Beneden aan het talud van de
spoorbaan stonden zelfgemaakte tuinhuisjes en hokken, waar de
mensen hun dieren hielden. Het houden van eigen dieren en het
bewerken van een groentetuin was geen hobby maar bittere noodzaak; je was dan verzekerd van vlees en groente.
Het was 1959, ik was tien jaar, mijn
vader en moeder waren druk bezig met
overleven, zoals zoveel mensen deden
in die tijd. De schoolvakanties waren
lang, geld was er niet en als kind was
je helemaal aangewezen op je eigen
creativiteit. En hier bood het zwarte
weggetje uitkomst. Het werd zo
genoemd omdat het geplaveid was met
zwarte steentjes. Volgens mij waren
dat sintels van cokesblokken, die in de
fabrieken werden gebruikt. Ze gaven
trouwens ook nog af. Langs het zwarte
weggetje liep een sloot, die in verbinding stond met de Schie en even lang
was als het weggetje. Voor de jeugd
uit Schiedam-Oost en Rotterdam-West
was dit gebied een waar speelparadijs.
Tent
Ik had een vriendje, Jan Wessel, die op
de Hogenbanweg aan de Schiedamse

kant woonde. Ikzelf woonde ook in
Schiedam, in de Pascalstraat. Samen
hielden wij van avontuur. Van mijn
moeder kreeg ik een koekenpan, wat
lucifers, een fles water en een paar
aardappels; Jan had twee oude dekens
en wat knijpers. Gewapend met een
schepnetje gingen we op jacht in de
sloot langs het zwarte weggetje. Voordat wij dit deden, maakten we eerst
een tent van de dekens. De bovenkant
werd met een paar knijpers vastgemaakt aan het prikkeldraad en aan de
onderkant legden we een paar stenen,
zodat de dekens strak bleven staan. We
legden een vuurtje aan en gooiden de
aardappels in het vuur. Dat noemden
we poffen en als ze zwart waren,
haalden we ze uit het vuur en braken
de schil open. Ik heb mijn hele leven
niet meer zulke lekkere aardappels
gegeten ...

- In de brede sloot kon je ook snoek, brasem en voorn vangen -

- Het zwarte weggetje liep van Schiedam naar Het Marconiplein -

In de sloot wemelde het van de dieren.
Niet alleen stekelbaarsjes en kikkers,
maar ook snoek, brasem en voorn.
Vele jaren later ben ik gaan duiken,
misschien heeft die simpele poldersloot wel de basis voor die passie
gelegd.
De dagen vlogen om en wij verveelden ons nooit. Soms kreeg ik van mijn
moeder beslag mee om pannenkoeken
te bakken. Daar kwamen geheid veel
kinderen op af en dat was best gezellig. Volgens mij beseften we - hoe
klein we ook waren - maar al te goed
dat we niets te makken hadden. Maar
zelfs met niets kun je het toch uitstekend naar je zin hebben. Daar hoef je
in deze tijd van ongekende luxe niet
meer mee aan te komen.
Nepschotsen
In de winter ontplooiden Jan en ik ons

tot getalenteerde ‘schotsietrippelaars’.
De meesten van u kennen dat nog wel;
zodra het ging dooien en het ijs brak,
gingen we over de schotsen lopen. Dat
deden we op de singels in de buurt. In
de grote vakantie liepen we een keer
met zogenaamde nepschotsen - oude
deuren en planken - richting het zwarte
weggetje. We gooiden onze nepschotsen in de sloot en waren er zeer
behendig in om van de ene kant van
de sloot naar de andere te springen. In
de verte zagen we een groep jongens
aankomen. Ze kwamen van de Parallelweg en hadden ons van een afstand
al in het vizier. De leider van de groep
begon tegen ons te schelden. Ze waren
veel ouder dan wij, maar we waren
niet bang, omdat we aan de andere
kant van de sloot stonden. Het schelden ging maar door en wij begonnen
terug te schelden (we hadden ons plan

al gesmeed). Op een gegeven moment
pikte de leider het niet meer en hij
sprong op de oude deur in de sloot om
zo naar onze kant te komen. Dat lukte
in principe ook wel, maar hij was alleen vergeten dat we hem in het water
konden duwen ... Hilariteit ten top.
Zijn vrienden begonnen vreselijk hard
te lachen en dat was voor ons de kans
om heel hard weg te lopen. Het nadeel
van onze actie was dat we ons lange
tijd niet meer in ons paradijs durfden
te begeven.
Later trokken de boeren langs de Schie
in verband met de herverkaveling
naar Brabant. De landerijen werden
opgespoten, de industrie in de Spaanse
polder en de Horvathweg was in aanbouw, en daarmee kwam een eind aan
het bestaan van het zwarte weggetje.
Johan Stokhof

Matroos Willem Blokland stierf na avondje stappen
In voorgaande uitgaven van De Oud-Rotterdammer besteedden wij aandacht aan het overlijden van
matroos Willem Blokland (18 jaar) op 14 september 1964 aan boord van de Kara, een tanker van Shell.
Hij werd begraven in Sierra Leone. Zijn drie jaar jongere broer Cor Blokland vraagt zich nu af, 47 jaar
later, waaraan zijn broer destijds is overleden. Medeopvarende van Willem Blokland, de heer P.H. van
der Ham, derde stuurman aan boord van de Kara, reageert op het artikel. Hij kan één en ander verduidelijken.
Een aantal dagen voor het overlijden
van Willem Blokland was de Kara op
weg van Europa naar Port Harcourt
in Nigeria. Omdat er geladen moest
worden op de boeien aldaar, kregen
wij orders om te bunkeren in Funchal
op Madeira. Willem is daar samen
met nog enkele scheepsgezellen de
wal op gegaan en ‘s avonds laat terug
gekomen. De volgende dag, wij waren
intussen onderweg naar Nigeria,
voelde hij zich niet in orde en meldde
zich met maag- en buikklachten bij
de eerste stuurman, die de medicijnkast beheerde en tevens als eerste

aanspreekpunt fungeerde, als je ziek
was of andere lichamelijke ongemakken had.
Eerst werd gedacht aan een kater na
de avond stappen, maar de klachten bleven aanhouden. Na een paar
dagen arriveerden wij voor de kust
van Nigeria en Willem is toen met de
scheepsagent aan wal gegaan naar het
hospitaal in Port Harcourt. Hij kreeg
na onderzoek medicijnen mee, maar
ik weet niet welke diagnose in het
ziekenhuis is gesteld.
Scheveningen Radio

Kort na vertrek werd de toestand van
Willem ernstiger en werd hij in het
scheepshospitaal gelegerd, binnen het
directe bereik van de eerste stuurman.
Tevens werd er via Scheveningen
Radio medisch advies gevraagd aan
artsen van het Rode Kruisziekenhuis
in Den Haag. Als derde stuurman werd
ik niet ingelicht welke diagnose er
was gesteld, wel weet ik dat wij het
advies kregen zo snel mogelijk een
noodhaven binnen te lopen om Willem
te evacueren.
De meest geschikte haven, in verband
met de diepgang van het schip en de

heersende zeestromen, was Freetown
in Sierra Leone. Er waren geen schepen in de buurt met een arts aan boord
en evacuatie met een helicopter was
in die tijd bij al die Afrikaanse landen,
die net onafhankelijk waren geworden,
niet mogelijk.
Op extra volle kracht is het schip naar
Freetown gevaren. Gelijk met de loods
kwam een dokter aan boord, die echter
niets meer voor Willem heeft kunnen
doen. Hij kon slechts de dood constateren. Willem is aan wal gebracht
en door de autoriteiten is autopsie
verricht naar de doodsoorzaak. De
uitslag hiervan is niet aan ons bekend
gemaakt. Waarom Willem reeds de
volgende dag in Freetown is begraven
en of hiervoor al of niet toestemming
aan de familie is gevraagd, weet ik
niet. Als derde stuurman werd je bij dit
soort beslissingen niet geraadpleegd.

Wel weet ik dat Willem op waardige
wijze is begraven en dat veel officieren
en scheepsgezellen hierbij aanwezig
waren.
Toen ik een paar maanden later van de
Kara ben afgemonsterd, heb ik op kantoor aan de toenmalige Shell bedrijfsarts dr. W. de Loos gevraagd wat de
doodsoorzaak is geweest. Hij vertelde
mij, dat er bij de autopsie geen gebruik
is gemaakt van één van de meest
essentiële instrumenten, namelijk de
microscoop. Een doodsoorzaak was
volgens zijn zeggen niet bekend.
Eén ding weet ik zeker; er is geen
“vuil spel” gespeeld door iemand van
de opvarenden, wat heeft geleid tot
de tragische dood. Wat het wel is geweest, zal wellicht nooit meer bekend
worden.
P.H. van der Ham
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Heerlijke
voorjaarsarrangementen

Vakantie in het

van Brabant

Vakantie in het

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,

Hotel / Restaurant / Accommodatie / Wellness

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,
en toeristenbelasting.
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
. Wat4 middagtochtjes
krijgt u nog meer
aangeboden!

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
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
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
Alle
kamers
Een geheel
verzorgde
temidden uit
te, koelkast,
telefoon mettuinnachtbel
TV. met
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
verzorgde
basis van
van
volpension
terraszijnmet
Dus u
douche, toilet, tv, hoeft
incl.koffie/
of thee.
geen trap
te nemen.u kijkt
Hotel deenras,
Paddestoel.
toegankelijk
(ook ofvoorliftrolstoelen),
telefoon,
geen Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
LeukeDit
uitstapjes,
muziekavond
Marie
Senioren-hotel
biedtuu hoeft
eenmet
geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
bingo
en spelletjes.
trap
te lopen en kunt rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons
Hotel Berg enChristien,
Dal verzorgde
vakantie
op
basis
van
volpension
eigen terras
buitenenmeubeltjes.
Dus u
De
comfortabele,
ruime
kamers
zijn
alleterecht
voormetbridge
familie weekendjes
zo naar buiten, heerRoodweg 18 Epen, 043-4551383
incl.koffie/
entoch!!!
ofdouche,
thee. toilet, kitchenet- en
hoeftalsgeen
trapteofvieren
lift te nemen.
maal voorzien
van
u iets
hebt.
lijk
www.bergendalepen.com
info@bergendalepen.com Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Voor Geen
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
spelletjes.
Een gezellig familiehotel, te midden van een Christien, bingoofenbezoek
onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
prachtig wandel en fietsgebied in Zuid-Limburg. De comfortabele,
terecht
voor
bridge
en
familie
weekendjes
ruimeDekamers
zijn
alleHotel
Paddestoel,
Scheibaan
5,
5062TM
Oisterwijk.
Opstapplaats: Zuidplein/
Voor div. arrangementen bezoek onze website. maal voorzien van douche, toilet, kitchenet- en als u iets te vieren hebt.
Alexander/Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

In het hart van het Sauerland
Landhotel Doerr
Sieg- Lahn- Str. 6-10
57334 Bad Laasphe
Tel: 00492754/3700
www.landhotel-doerr.de

5 nachten incl. halfpension
met gratis gebruik van de
Wellness & Beauty Garden

vanaf 430.00 € per persoon

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

LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

Arrangementen half pension:
2 nachten
3 nachten
4 nachten
5 nachten

April
€ 123,-€ 180,-€ 234,-€ 285,--

Vanaf mei
€ 149,-- p.p.
€ 205,50 p.p
€ 270,-- p.p.
€ 332,50 p.p.

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

Prijs is o.b.v. een 2-persoonskamer

- 17 kamers gelijkvloers +privéterras
- Kamers voor minder validen
- Sfeervol boerderij-restaurant
- Gratis internet, wandel-, fietsroutes

www.
Landhoteldiever.nl
Oud Rotterdammer aanbieding 2011.pdf 1 2-2-2011

info@Landhoteldiever.nl T 0521-594114
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Bungalowpark Simpelveld
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Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige,
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.
Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Kijk snel op de
website of bel
voor ons
Paasarrangement!

“Ontmoet de natuur, in Bijzonder Brabant!”
1 x overnachting in Nieuwe ****COMFORT kamer
+ ontbijtbuffet + Entree Safaripark Beekse Bergen
+ Wandelroutes door de Brabantse natuur
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Bungalowpark Simpelveld
Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42

Van 69,50 p..p. Nu 49,50 p.p. Extra nacht 35,00 p.p.

Auberge De Hilver
013 504 3051 of

*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

Puur genieten!

Diessen - Baarschot

info@aubergedehilver.nl

Hotel Restaurant ‘de Oorsprong’
Verscholen in de bossen, op de overgang van de Friese wouden en het Friese Gaasterland
ligt temidden van de Friese Meren de voormalige stoeterij ‘de Oorsprong’.

F +31 (0)45-544 01 25
ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*

9:57:20

ARRANGEMENT

3 dagen, 2 nachten incl. 2x ontbijt en 2x 3-gangen diner
Géén 1-persoonskamer toeslag!
Verlenging o.b.v. halfpension € 49,50 per persoon per nacht

€ 99,- p.p.

Huisterheide 7 – 8521 NC St. Nicolaasga – Tel. 0513-432662 – www.hoteldeoorspong.nl

Ga voor meer informatie naar www.deoudrotterdammer.nl/heerlijkeadressen
Vakantie in het prachtige Sauerland

Hotel “De Lochemse Berg”

Dit jaar biedt Dok 99 Rotterdam u een

Paas-Arrangement

voor een wel heel aantrekkelijke prijs!

Finnentrop - Faulebutter

•
•
•

Bowlen (1 uur), Steengrillen en een
spetterende Paas-ijstaart toe
voor slechts

€ 24,50 p.p.

525 m hoogte

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

(Kinderen tot 12 jaar € 15,00 per kind,
kinderen tot 4 jaar gratis)!!!

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.

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

Zowel 1e als 2e paasdag
(zondag 24 en maandag 25 april) is Dok 99 de
ideale plek om met familie en/of vrienden in
informele sfeer te steengrillen en bowlen. Bij mooi
weer kunt u gezellig borrelen op ons terras!

Straatweg 99
3054 AB Rotterdam
Tel.: 010 - 422 07 48
www.dok99.nl/rotterdam

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

Dinsdag 5 april 2011

pagina 15

Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

Mooie schepen en banen in de
haven van Rotterdam

’s Lands werf
De roemrijke historie van een
bijzondere plek in Rotterdam
Uitgeverij Watermerk publiceerde onlangs een prachtig boek over ’s Lands werf, een niet zo bekend, maar historisch zeer belangrijk en interessant stukje Rotterdam. Dit schitterende boek is van
de hand van de auteurs Piet de Ruiter en Bram Oosterwijk, met een voorwoord van oud-ministerpresident Ruud Lubbers. Het schrijversduo belicht zeer uitvoerig de roemrijke geschiedenis van dit
stukje Rotterdam, dat, na het bombardement, onherkenbaar is veranderd.
Dit zeer luxe uitgevoerde boek bevat 120 pagina’s vol boeiende verhalen en een schat aan wonderschone foto’s en prenten. Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen dit prachtige boek aanschaffen
voor de bijzonder lage prijs van € 19,50, inclusief verzendkosten. Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen slechts € 17,50 inclusief verzendkosten.

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
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het
boek toestuurt.
Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 16,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 18,95
Naam en voorletters:
Straat + nummer:

Ja, stuur mij het boek ’s Landswerf.
Naam en voorletters:

Postcode en Plaats:

Straat + nummer:

Tel:

Postcode en Plaats:

Email:

Tel:

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

Email:
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal € 17,50 (incl verzendkosten)
Ik ben geen Vriend van de Oud-Rotterdammer en betaal € 19,50 (incl verzendkosten)

BON

Onder de trap

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

14 Mei 1940 werd Rotterdam opgeschrikt door een allesvernietigend
bombardement dat in één klap het centrum van Rotterdam wegvaagde.
Auteur Wim de Boek interviewde vertien Rotterdammers die dit inferno aan den lijve ondervonden. Hij tekende hun ooggetuigenverslagen
op in het aangrijpende boek, getiteld ‘Onder de trap’. Hun verhalen
werden tevens op CD opgenomen en deze CD wordt gratis meegeleverd bij het boek. Het
zijn verhalen van bekende en onbekende Rotterdammers, die u nu via De Oud-Rotterdammer
kunt verkrijgen. Na bestelling ontvangt u van Wim de Boek een factuur, waarna hij u, na
betaling van de factuur, het boek + de CD toestuurt.

SUPER AANBIEDING VOOR LEZERS VAN DE OUD-ROTTERDAMMER!

De Limited Edition DVD:

SOLDAAT VAN ORANJE
inclusief zijn levensverhaal op 24 pagina’s!

Erik Hazelhoff Roelfzema is een icoon. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog groeit hij uit tot de grootste
verzetsheld van Nederland. Vanuit Engeland,
waar hij in direct contact staat met koningin
Wilhelmina, worden zijn gewaagde acties gepland.
Zijn onderscheidingen zijn er teveel om op te noemen.
Deze documentaire toont, aan de hand van origineel
en uitzonderlijk materiaal, wie hij was en wat hij heeft
gedaan voor zijn vaderland. Daarnaast vertelt hij zelf
hoe hij deze tijd heeft ervaren. Zijn strijdbaarheid,
doorzettingsvermogen en moed maken hem een held
die we nooit mogen vergeten!!

Ja, ik wil het boek Onder de trap ontvangen
Ik ben lezer van De Oud-Rotterdammer en betaal € 14,50 + € 2,50 verzendkosten
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal € 14,50 (incl verzendkosten)
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Tel
Email
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl

27,49
NU SLECHTS:

Bestel nu
en vul de onderstaande bon in!

incl. gratis
Bonus DVD!

+ 2,50
VERZENDKOSTEN

‘Verzet in Nederland’

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.

VRIENDEN VAN DE OUD-ROTTERDAMMER BETALEN GÉÉN VERZENDKOSTEN!



Ondergetekende bestelt de Limited Edition DVD ‘Soldaat van Oranje’ en ontvangt gratis de DVD “Verzet in Nederland”.*
Naam _______________________________________ Voorletters __________ Vriend Oud-Rotterdammer ja/nee

Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

Naam + voorletters:

Adres ______________________________________________________________________________________

Adres:

Postcode _______________________ Plaats _____________________________________________________

Postcode en woonplaats:

Telefoon ________________________ E-mail _____________________________________________________

Giro/bankreknr:

Ik machtig Promese Logistics hierbij om per bestelling, eenmalig het bedrag van 19,99 + evt. verzendkosten af te schrijven van:

T.n.v.

Rekeningnummer ________________________________ Handtekening

Telefoon:

Indien u meerdere bestellingen van deze actie wilt plaatsen, kunt u dat hieronder aangeven.

Email:

Aantal:

(incasso vrienden 19,99 per bestelling).
(incasso niet-vrienden 22,49 per bestelling).

Stuur het formulier zonder postzegel in een gesloten envelop naar: Soldaat van Oranje Actie, Antwoordnummer 48, 4800 WB Breda
Vragen over uw bestelling? Bel 076 - 503 15 06 * U ontvangt de DVD’s eind april in huis.
(Regio 1)

Handtekening:

Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan
den IJssel. Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
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-- Er op uit! Kalender -Johannes Passion in
Dorpskerk Rhoon
Ons land kent in de periode voor Pasen een stevige traditie in het uitvoeren van Bach’s Matthäus Passion. Jezus’ Kruisweg naar Golgotha is in de afgelopen decennia geplaveid met tientallen grote en wat bescheidener uitvoeringen van een van de grootste muzikale meesterwerken aller tijden. Minder bekend, maar minstens even indrukwekkend, is de Johannes Passion,
die echter veel minder wordt uitgevoerd. Op donderdag 21 april hebben liefhebbers gelegenheid te genieten van een uitvoering van dit bijzondere werk door het Vlaardingse kamerkoor
Animato. Met vijf gerenommeerde solisten, begeleid door het Haags Barok Orkest, brengt het
koor de Johannes Passion ten gehore in de Dorpskerk in Rhoon.
Oorspronkelijk was de Johannes Passion helemaal niet bedoeld voor uitvoering op een concertpodium, maar had deze een vaste plaats binnen de liturgie. Dit muziekwerk is gebruiksmuziek: het
werd gebruikt tijdens een kerkdienst. Tussen de twee delen hield de dominee in Leipzig – waar
Bach destijds cantor was - een preek. Later werd het werk als zelfstandig muziekstuk uitgevoerd.
Zoals de naam al aangeeft, volgt de Johannes Passion het lijdens- en stervensverhaal van Christus
volgens het Evangelie van Johannes. Het is hetzelfde verhaal, maar korter, bondiger, directer en
duidelijker. Mocht u na afloop van het concert samen met de koorleden, sponsoren en zusjes Bergijk na willen praten dan kan dat in het “Wapen van Rhoon”. Het Wapen heeft hiervoor een speciaal
“JP-arrangement” .
De politie van de gemeente Albrandswaard verzoekt om uw auto liever niet in de wijk tegenover de
Dorpskerk te parkeren. Parkeergelegenheden zijn bij metrostation Rhoon, Het Wapen van Rhoon,
metrostation Poortugaal (1 halte met de metro naar Rhoon), bij de Associatie (Viaductweg) en in
het centrum van Rhoon. Concert: Johannes Passion door Kamerkoor Animato. Donderdag 21 april,
Dorpskerk aan de Dorpsdijk 65 in Rhoon.
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Entree 17,50 euro, kaarten: 010 – 4751809
of Constance Bergijk tel.nr. 010 – 4722550/06 22243445.

De Niet-Meer-Zo-Piep-Show
Een hilarische zondagmiddagshow over het nieuwe ouder worden, over wat te doen na je
pensioen? Een show vol rebelse, vrolijke, chagrijnige en brave ouderen.
Met live-muziek van de NMZP-huisband en een koor van twintig bijzondere mensen in de leeftijd
van 65 t/m 90 jaar, die hun ervaringen met het ouder worden delen in een vrolijke, ontroerende
en bij vlagen hilarische show. Met beroemde en minder beroemde artiesten, met meezingliedjes,
stijldansen, muziek en interviews door actrice Mouna Goeman Borgesius (o.a. bekend als Zus in
‘Toen was geluk heel gewoon’). En in elk theater wisselende gastoptredens van Bram van der Vlugt,
Astrid Nijgh en anderen. Het Parool schreef: ‘De show doet denken aan Wim T. Schippers. Een ode
aan de kracht, kwetsbaarheid, schoonheid en verbondenheid van ouderen.’ Toegang: €19,85. Met
pas € 18,35. Aanvang 14.30 uur. Theater het Kruispunt, Barendrecht. www.theaterhetkruispunt.nl/
tel. 0180-615958

Thuis wonen met dementie

Stella Braam is graag uw gids bij de ontdekkingstocht naar de belevingswereld van de meest
voorkomende vorm van dementie: Alzheimer. In één uur tijd beleeft en voelt u wat mensen met
Alzheimer meemaken. Maar Stella geeft ook nuttige tips over wat belangrijk is als u Alzheimer
hebt. En hoe waardevol het is als de mensen om u heen zich in uw nieuwe belevingswereld kunnen
verplaatsen. Stella Braam is journaliste en schrijfster van het boek ‘Ik heb Alzheimer, het verhaal
van mijn vader’. Zelf zegt zij: “Het is uitdagend en prachtig om mensen met dementie in hun steeds
veranderende belevingswereld te begeleiden.” Aansluitend op de presentatie van Stella Braam is er
een forum. Aan het forum kan het publiek actief deelnemen door kennis uit te wisselen, ervaringen
te delen of vragen te stellen. In het forum neemt een aantal deskundigen plaats, zij geven antwoord
op al uw vragen.
Locatie:Rijndam revalidatiecentrum, Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam
Datumdinsdag 19 april 2011, aanvang inloop vanaf 18.30 uur, aanvang seminar 19.00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om u aan te melden via de website:
www.directzorg.nl of per e-mail: seminar@directzorg.nl Toegang gratis.

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!

Dinsdag 19 april

‘Il Quattro’

Seminar: Hoe blijf ik thuis? .

Twee orgels, vier organisten en acht handen maken ‘Il
Quattro’. Het debuutconcert voor organisten Martin
Mans, Peter Wildeman, Hanno Bosch en Joost van
Belzen als ‘Il Quattro’ vindt plaats in de Breepleinkerk
aan de Van Malsenstraat 104 in Rotterdam. De vier
talenten improviseren over geestelijke liederen, maar
laten ook de populaire klassiekers niet onaangeroerd.
Het kopstuk van ‘Il Quattro’ is de achthandige finale op
twee orgels. Een spektakel om te zien én te horen. Tijdens dit concert worden de nieuwe
cd’s van ‘Il Quattro’ gepresenteerd. Eén exemplaar is gevuld met ‘Psalmen en geestelijke
liederen’ en één met ‘Classical Melody’s’. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang €
10,= , voor kinderen t/m 11 jaar € 5,=. Kijk op www.martinmans.nlof bel de reserveerlijn
06-52281279.

Beleef en voel wat mensen met dementie meemaken! In de sprankelende presentatie door
Stella Braam, reist u mee in de wereld van dementie en ervaart u hoe belangrijk het is
dat ouderen met geheugenproblemen zélf hun leven kunnen blijven bepalen. Stella geeft
ook nuttige tips over wat belangrijk is als u Alzheimer heeft. Het seminar wordt georganiseerd door Directzorg en is bedoeld voor iedereen die met dementie te maken heeft: de
patiënten, hun partners, mantelzorgers en familie en geïnteresseerden. Locatie Rijndam
revalidatiecentrum Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam, inloop18.30 uur, aanvang 19.00
uur, aanmelden via www.directzorg.nl of mail naar seminar@directzorg.nl . Toegang
gratis. ZIE OOK DE ADVERTENTIE OP PAGINA 8

Zaterdag 9 april

Zaterdag 9 april

Ons land kent in de periode voor
Pasen een stevige traditie in het
uitvoeren van Bachs’ Matthäus
Passion. Jezus’ Kruisweg naar
Golgotha is in de afgelopen decennia geplaveid met tientallen grote
en wat bescheidener uitvoeringen
van één van de grootste muzikale meesterwerken aller tijden.
Minder bekend, maar minstens even indrukwekkend, is de Johannes Passion, die echter
veel minder wordt uitgevoerd. Met vijf gerenommeerde solisten, begeleid door het Haags
Barok Orkest, brengt het koor de Johannes Passion ten gehore in de Dorpskerk in Rhoon.
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur, entree € 17,50,
kaarten te bestellen: 010–4751809 of 010–4722550/06-22243445.

Braderie

Maandag 25 april (Tweede Paasdag)

De Voorjaarsbraderie bestaat uit ongeveer 60 marktkramen waarop een breed scala aan
producten is uitgestald, waarin u rond kan neuzen. Hierbij kunt u denken aan onder andere
diverse dames-, heren-, en kinderkleding en modeaccessoires, sieraden, lederwaren,
textiel, persoonlijke verzorgingsproducten en multimedia. Er staan ook kramen met bara´s,
frietjes, hamburgers, hotdogs, beenham, poffertjes, suikerspin en snoepgoed. Plaats: het
Prinsenplein, tijdstip: 10.00 uur tot 17.00 uur.

Jan Vayne en Martin Mans

Rond de wereld in 80 minuten
Het Christelijk Fanfarecorps IJsselmonde o.l.v. Koos de Jong geeft zaterdag 9 april haar
jaarlijkse themaconcert. Dit jaar wordt u door Jules Verne meegenomen op een reis rond
de wereld. De reis leidt onder andere door Afrika, Amerika en Europa. Er zullen bekende
melodieën en volksliedjes ten gehore worden gebracht. Zo kunt u genieten van muziekstukken als Celtic impression, Journey through America, Pacific dreams, The mask of
Zorro en uiteraard Around the world in 80 days. R.K. Parochie de Emmausgangers aan de
Reijerdijk 67. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. De toegang gratis.
Info op www.cfij.nl

Zondag 10 april
Hilarische zondagmiddagshow
De Niet-Meer-Zo-Piep-Show is een bonte show
over het nieuwe ouder worden, over wat te doen
na je pensioen? Een show vol rebelse, vrolijke,
chagrijnige en brave ouderen. Met live-muziek
van de NMZP-huisband en een koor van twintig
bijzondere mensen in de leeftijd van 65 t/m 90 jaar.
Toegang: €19,85. Met pas € 18,35. Aanvang 14.30
uur. Theater het Kruispunt, Barendrecht. www.
theaterhetkruispunt.nl/ tel. 0180-615958

Donderdag 21 april
Johannes Passion in Rhoon

Op Tweede Paasdag geven klaviervirtuozen Jan Vayne en Martin Mans een paasconcert in
de Laurenskerk in Rotterdam. Op deze avond brengen zij een voorproefje van de zomertour ten gehore, afgewisseld met bijzondere paasimprovisaties. De virtuozen spelen van
populair tot klassiek én dat alles passend in een paasthema. Bekende titels als Toccata van
Boëllmann, Music, Second Walz en You Raise me Up komen voorbij, maar ook indrukwekkende improvisaties over Het Ruwhouten Kruis, ‘t is Middernacht en het bekende U Zij de
Glorie spelen zij op meesterlijke wijze. Aanvang 20.00 uur, Grotekerkplein 15 in Rotterdam. Toegang € 17,50, kinderen t/m 11 jaar € 7,50. Wie reserveert via www.martinmans.
nl of belt naar de reserveerlijn 06-52281279 krijgt een korting à € 2,50 per persoon.

Zondag 10 april

Beleef en voel wat mensen met dementie meemaken!In de sprankelende presentatie door
Stella Braam, reist u mee in de wereld van dementie en ervaart u hoe belangrijk het is dat
ouderen met geheugenproblemen zélf hun leven kunnen blijven bepalen.

WOII - voorbij maar
niet vergeten

Paasconcert in de Laurenskerk

Vrijdag 8 april

Senioren Big Band
Deze big band verzorgt een muzikale middag in wijkaccommodatie de Romeynshof. De
big band is opgericht in januari 2008 door een aantal enthousiaste muzikanten. In korte
tijd heeft de band een uitgebreid repertoire kunnen ontwikkelen. De big band richt zich op
jazzmuziek uit de jaren ‘30, ‘40 en ‘50 van de vorige eeuw. Reserveren 010- 420 40 99.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 4,50 / R’pas € 3,40.

Restaurant “Johannahoeve”

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 29 april 2011, “één bon per gezelschap”

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

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

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

Oudste privé-collectie
ter wereld

Het Louwman Museum is ’s werelds
oudste privé-collectie automobielen.
Inmiddels omvat de verzameling ruim
tweehonderddertig antieke en klassieke
automobielen. Kenners beschouwen de
collectie, bijeengebracht door twee
generaties van de familie Louwman, als
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden
en toegangsprijzen

Het Louwman Museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 10.00
uur tot 17.00 uur. Maandag gesloten.
Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min.
20 personen) € 11,- p.p., kinderen vanaf
6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6
jaar gratis. Parkeren € 5,-.

Op tweede paasdag 25 april 2011 geven klaviervirtuozen Jan Vayne en Martin Mans een
paasconcert in de Laurenskerk in Rotterdam. Op deze avond brengen zij een voorproefje van de
zomertour ten gehore afgewisseld met bijzondere paasimprovisaties. De virtuozen spelen van
populair tot klassiek én dat alles passend in een paasthema. Een afwisselend programma met de
twee fanatieke improvisators op een bijzondere locatie in de Havenstad.
Vorig jaar vierden Jan Vayne en Martin Mans hun lustrum als de Klaviervirtuozen. Rob van Surksum
leverde als gast een prachtige bijdrage aan deze feestelijke concerten. Reden genoeg voor de musici
om dit jaar als drietal de zomerconcerten voort te zetten. Jan Vayne woont in Zwolle en speelt al vanaf
vijfjarige leeftijd piano.
Hij volgde een opleiding piano en kerkorgel aan het conservatorium in Zwolle en improviseerde er
toen al fanatiek op los, vaak tegen de zin van zijn docenten in. Zijn improvisaties zijn een ontmoeting
tussen klassiek en populair, een voorliefde die hij deelt met organist Martin Mans. Ook Mans heeft
door de jaren heen een eigen improvisatiestijl ontwikkelt, waarin deze stijlen samenkomen.
Het concert begint om 20.00 uur aan het Grotekerkplein 15 in Rotterdam. De toegang bedraagt
€17,50 en voor kinderen t/m 11 jaar €7,50. Wie reserveert via www.martinmans.nl of belt naar de
reserveerlijn 06-52281279 profiteert van een reserveringskorting à €2,50 per persoon.

Plaswijckpark weer open
Het familiepark Plaswijckpark in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek is weer alle dagen van de
week geopend van 09.00 tot 18.00 uur.
Na een lange koude winterperiode, waarin hard gewerkt is om het park weer verrassend voor de dag
te laten komen, is de lente gelukkig aangebroken! Dat is goed te merken. De bomen en bloemen beginnen langzaam weer in volle bloei te komen en ook de eerste lammetjes en geitjes zijn al geboren.
De entreeprijs bedraagt € 9,50.

Erasmus trombone Kwartet
Het Erasmus Trombone
Kwartet treedt zondagmiddag 10 april op in de
Waerschut. Ze spelen zowel
klassiek als jazzmuziek.
Dit optreden is een initiatief van Live Music Now
(LMN), dat in 1977 in het
Verenigd Koninkrijk werd
opgericht door de beroemde
violist Yehudi Menuhin. Hij
bemerkte door zijn ervaringen met slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog wat
voor een helende werking
muziek kan hebben. LMN is in januari 2010 opgericht in Nederland en vanaf die tijd is langzaam
een begin gemaakt met activiteiten.
LMN brengt kwalitatief hoogwaardige ‘live’ muziek naar mensen die er normaliter geen toegang
tot hebben. De concerten zijn altijd in de
eigen omgeving en bieden de kans even te
ontspannen en aan iets anders te denken.
Op deze manier hoopt LMN bij te dragen aan
het genezingsproces en een onvergetelijk
moment te bieden.

JUBILEUMCONCERT 75 jaar
Concertgebouw ‘de Doelen’, Rotterdam

Zaterdag 21 mei 2011, aanvang 19.30 uur
Verdere medewerkenden:
Het Urker Mannenkoor ‘HALLELUJAH’,
Judith Sportel - sopraan, Arjan en Edith Post - trompet,
Jan Lenselink - piano,
André de Jager - orgel en l’Orchestra Particolare.
Het geheel staat o.l.v. dirigent Cor de Haan.
Toegangsprijzen: € 21 en € 24
Kaartverkoop: www.deocantemus.nl
06-43556415 / 06-43556721 of
kaartverkoop@deocantemus.nl

De door een jury geselecteerde musici zijn
allemaal studenten in hun laatste jaren aan
de landelijke conservatoria en zij treden
tijdens de concerten op in ensemblevorm.
Alleen de allerbeste studenten worden geselecteerd en de concerten zijn dan ook van
een hoogwaardig muzikaal niveau.
Aanvang: 15.00 uur.
Toegang gratis.
Van Waerschutstraat 11
Voor meer info:
Frank van der Pluijm,
06-50853385
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Opticien

1
2
3
Eetkamerstoel
Zitgedeelte
en
rug
van
stof
€
235,Bergkast
140 x 179 x 50 € 179 9 ,4
5
Dressoir 251 x 85 x 50 € 1600,-

Eettafel 190 x 98 € 795,-

Barmeubel 63 x 157 x 50 € 9 9 8,-

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

3

MEUBELSTOFFEERDERIJ
STOELEN VLECHTERIJ
5

2
1

1

Woonserie
Lupo
* Meubel reparatie

4

* Gratis offerte. ook aan huis

Woonserie Bonn

U heeft al
een Relax-Fauteul
vanaf €595,-

x 89 x 50 € 1099,- 2 Eetkam
1 Dressoir 160
* 3 jaar garantie
72 x 160 x 43 € 959,- 4 Eettaf
3 Barmeubel* Leder
bewerking

ROTTERDAM - Kralingen - IJsclubstraat 68

1Tel.: 010-4145808

Aanvulzand, Straatzand, Zandbakkenzand, Witsiergrind. Tuinaarde,
Ophooggrond, Argex korrels, Basaltsplit, Grind, Lava, Mijnsteen,
Materialen in Big Bags, Gralux /Dolomiet, Transporten, Verhuur Kippers

Fleringen

Fauteuil vanaf € 1180,2 zits vanaf € 1450,3 zits vanaf € 1750,-

Fortmont

Fauteuil vanaf € 89 9 ,2 zits vanaf € 139 9 ,3 zits vanaf € 1640,-

Apeldoorn

Zand & Grindhandel

Fauteuil vanaf € 820,2 zits vanaf € 119 9 ,3 zits vanaf € 1460,-

2

Eemhavenweg 127a, 3089 KE Rotterdam
Waalhaven Hvnr. 2655 - Tel: 010-495 63 68 - Fax: 010 - 495 63 69
www.vaneszandengrind.nl vanes@vaneszandengrind.nl

3

Woonserie Renz

1 Barmeubel 76 x 165 x 45 € 1075,2 Televisie / Audio Meubel 134 x 58 x 51 € 74
3 Salontafel 130 x 80 € 569,4 Eetkamerstoel € 235,5 Uitschuiftafel 190/250 x 98 € 1235,6 Buffetkast € 209 5,-

Groene kruisstraat 4
3201 CA Spijkenisse
Tel.: 0181 - 45 23 21

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

KUNSTGEBITTEN




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

Ma. 13:00 - 17:30
Di. 09:30 - 17:30
Wo. 09:30 - 17:30
Do. 09:30 - 21:00
Vr. 09:30 - 17:30
Za. 09:30 - 17:00

pKoond!
avo

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

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551
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Een bijzonder cabaret uit Overschie
Een fenomeen in de jaren vijftig was het ontstaan van het DSO Cabaret uit één van de wandelverenigingen, die in de jaren 50-60 in Overschie actief was. Onder leiding van Klaas van Dorp jr, die verdienstelijk accordeon speelde en zijn zusje Cokkie op gitaar, ontstonden in 1956 de ‘Amagita’s’.
Na afloop van een wandeltocht werden
er in de regio Rijnmond driftig bekende
melodieën ten gehore gebracht op
tonelen van buurthuizen en verenigingen. Al gauw werd er meer gedaan, dan
alleen muziek maken. Veel (personeels)
verenigingen wilden op de jaarlijkse
feestavond een leuk moppie muziek
met een stukje toneel in de stijl van de
Snip en Snap-revue. Zo is ook het DSO
(Door Samenwerking Omhoog) Cabaret ontstaan. Heel wat jonge talenten uit
Overschie en omstreken hebben hier
de eerste stappen gezet op weg naar
bekend- of onbekendheid.
Miep van der Velde en Truus Driesen
zongen verdienstelijk, gekleed in
prachtig gebloemde jurken, gedrapeerd
door een petticoat, de bekendste liedjes
uit die tijd. Zij werden ondersteund
door het ‘Music Trio’, dat bestond uit
Klaas van Dorp op accordeon, Jan
Snijders op gitaar en Karel de Jong
slagwerk. Niet minder waren de The
Jollying Music Makers, al weer met
Klaas van Dorp en Karel Everding
(helaas in 2009 overleden). Wim
Spuybroek en Koos den Braber waren
er voor de jolige sketches tussen de
muziek door, waarin alle bandleden
een rolletje in speelden.
Er werd muziek gemaakt uit alle windstreken met prachtige kostuums, die
de uitstraling van deze landen moesten
benadrukken. Er was een lichtshow
met een decor van bloembollen, met
een draaiende Hollandse molen, die
vanuit de coulissen met de hand werd
bediend door de vaste buschauffeur
Bertus Burger, die het gezelschap naar
alle uithoeken van Zuid Holland en
daarbuiten heeft gereden, inclusief

instrumenten en decorstukken.
Verkering
De optredens waren vaak in de maanden november tot maart/april. Bertus
heeft daardoor meerdere malen gladde
wegen en sneeuwbuien moeten trotseren. In het ensemble zaten dikwijls nog
andere familieleden van de gangmakers, zoals Ellie en Dick de Jong en
Cora Megita. Gerda de Jong had al een
klein beetje verkering met Klaas van
Dorp. Zij zorgde achter het toneel voor
de kleding. Jaarlijks kwamen dezelfde
sport- en personeelsverenigingen terug
op de kalender. Zoals Koen Visser in
Oud-Beijerland, de ‘nasi in blik’ fabrikant, Boele Bolnes de scheepsmakers,
De Tapijtenfabriek in Moordrecht.
Maar ook verenigingen in Oud-Alblas,
Gouda of de Studenten Vereniging in
Delft en Moedig Voorwaarts in Krimpen aan den IJssel, evenals vele andere
clubs of bejaardenorganisaties.
Er moest natuurlijk in een nieuw seizoen een nieuw programma gebracht
worden. In de zomermaanden werd er

Er werd in keurige zelfgemaakte kostuums
opgetreden -

druk gerepeteerd in huize Van Dorp.
Met een beetje afkijken bij de Snip
en Snap-revue zijn zo veel typetjes
ontstaan en groepjes gevormd. Zoals
‘De Yscream Brothers’ oftewel Koos
den Braber en Wim Spybroek, verkleed
als ijscoman inclusief witte pet en de
eerste look-a-like van Joop de Knegt,
de zingende en kunstfluitende soldaat.
De liedjes van Willy Alberti zoals ‘Een
Wilde Orchidee’ werden nagedaan en
volledig in stijl werd het bekende lied
Cranada en de Drie Klokken door Koos
den Braber gezongen, waarbij menig
oud dametje een traantje wegpinkte.
Bosje paling
Tientallen smokingjasjes en cocktailjurkjes zijn op de naaimachine van
mevrouw Van Dorp geproduceerd.
Decors werden in huiskamers door timmermansbazen in elkaar gezet. Want
behalve een kleine onkostenvergoeding
plus consumpties werd er niets verdiend. Het hele gezelschap werd na afloop van een leuke avond beloond met
een bloemetje of een doos snoepjes en
koekjes als we bij de snoepjesfabriek
van Van Melle gespeeld hadden of een
bosje paling bij de personeelsvereniging van een visfabrikant. In het begin
van de jaren 60 gingen diverse jongens
van het gezelschap verplicht onder de
wapenen, dus moest er gezocht worden
naar vervangende deelnemers. Vaak
waren dat seminaristen, die via een
talentenjacht of een radioprogramma
wat bekendheid hadden gekregen.
Zo kwamen de Henrico’s erbij,
een zangduo met gitaar. Gijsbrecht
Hendriks was bekend geworden op
de radio als de zingende soldaat in het

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (83)

- Muziek en cabaret wisselden elkaar af -

programma van Roei Balten, dat op
zondagmiddag werd uitgezonden. Hij
werkte bij V&D en zijn maatje Cees
Blankert was autoverkoper. Later heeft
de dochter van Cees Blankert nog een
act gedaan met Koos den Braber over
een herder en een herderinnetje. Er
kwam een goochelaar, die heel slecht
kon goochelen. Een clown/sneltekenaar ‘Jorelly’, die wij ophaalden op de
Brielselaan. Hij kon net zo snel drinken
als tekenen. Iconka Menuska (als ik
het goed schrijf) was een bekende
professionele jazz zangeres. Maar ook
André van Duin met zijn bandparodie werd ingehuurd. Het Music Trio
speelde na zo’n cabaretavond vaak nog
tot twee uur nachts dansmuziek , zodat
het hele gezelschap laat in de nacht of
vroeg in de ochtend weer in Overschie
terugkeerde. Voor velen ging de wekker om zes of zeven uur gewoon weer
af voor het dagelijks werk. Ook diverse
liefdes zijn in de coulissen ontstaan
of er werden afspraakjes gemaakt met
de plaatselijke fans, waar later mooie
huwelijken van zijn gekomen.
TV
Helaas werd het ‘Music Trio’ te veel
gevraagd op bruiloften en partijen en
kwam het cabaret op de tweede plaats.

Wanneer er een feestavond verzorgd
moest worden, werd er snel van alles
uit de oude doos gehaald en links en
recht werden wat artiesten gebeld. Het
DSO cabaret stierf een langzame dood.
Natuurlijk namen de personeelsverenigingen af en werden we verwend
met programma’s op TV, de mensen
kwamen de deur niet meer uit voor een
amateur cabaretgezelschap. Hoeveel
mensen zouden met nostalgie aan deze
tijd terug denken? Ik zou het zo graag
eens willen weten. Wie heeft er nog in
het cabaret gezeten of meegedaan? Wie
kan zich herinneren, dat wij op een
feestavond voor een personeelsavond
of wandelclub hebben gespeeld? Hoe
en waar zijn de leden van het cabaret
terechtgekomen? En, waarom is er in
de geschiedenis van Overschie zo weinig bekend over het cabaret van toen?
Terwijl er destijds toch regelmatig
lovende stukjes werden geschreven in
regionale week- of dagbladen, zoals
Het Overschietje, Het Zuiden, De Havenloods of plaatselijke weekbladen.
Koos den Braber
Noorderkerkedijk 29
3078 PC ROTTERDAM
010-4831409
Anna-koos@hetnet.nl

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 op zaterdag 23 april om
12.30 uur in historisch museum Schielandshuis. Burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigt dan het eerste exemplaar aan zoon Milan van
voormalig burgemeester André van der Louw. Lezers van De Oud-Rotterdammer zijn hierbij welkom. Bijgaande foto is er één van de 160 foto’s
in het boek, die door samenstellers Rein Wolters en Arnoud Voet zijn geselecteerd. Reserveren kan tot 22 april bij uitgeverij Voet, Dorpsstraat
158, 2903 LB Capelle aan den IJssel of de gegevens mailen naar arnoudvoet@online.nl of faxen naar: 010-2847363. Thuisgestuurd kost het
24,95 euro, wie het afhaalt betaalt 21,95 euro en dat geldt tijdelijk ook voor deel 1. Bovendien worden onder de mensen, die intekenen, drie
ingelijste vergrotingen verloot van een Henk Hartogfoto naar keuze.

Binnenstadsdag
Tussen de jaren 1976 en 1983 groeide
de jaarlijkse Binnenstadsdag uit tot een
begrip in Rotterdam. Het was één (zater)
dag waarop de binnenstad bol stond van
leuke, attractieve en zinvolle activiteiten.
Leuk vanwege kermisattracties en vuurwerk,
attractief doordat de stad zich met tal van
gezichten manifesteerde en zinvol doordat
er allerlei nuttige informatie over bestaande
en nieuwe faciliteiten in Rotterdam werd
verstrekt. Het was ook een dag waarop het
stadsbestuur, onder aanvoering van de burgemeester himself, zich nadrukkelijk ‘onder
het volk’ begaf, zoals op 22 mei 1976. Burgemeester André van der Louw opende die

dag bijvoorbeeld op de Coolsingel het rode
fietspad, destijds een wens van de fietsende
bevolking. Daarna nam Van der Louw met
(op de foto) rechts van hem de wethouders
mr. E.M.A. (Elisabeth) Schmitz en W.
(Wim) van der Have, met zwier deel aan een
forumdiscussie in het Hulp- en Informatiecentrum (in de volksmond ‘de HIC’) in de
hal van het postkantoor op de Coolsingel.
Via spreekstalmeester Koos Postema vuurden ‘de gewone man en vrouw’ vragen op
hen af over stedelijke situaties, die hen niet
lekker zaten. Het verliep in een gemoedelijke en luchtige sfeer. Zo ging dat toen.
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Een

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.

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.

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam
T (010) 280 52 80

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

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

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

TOTALE VERBOUWINGS

LEEGVERKOOP

in schoonhoven

en als dat niet werkt

Sla uw slag!!

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

PREMIUM modellen

BROMMOBIEL

Bezoek onze
500 m2 showroom
Bijzonder zuinig Diesel 1:30
Rijden zonder autorijbewijs
Aixam Crossline

k
n ouois!
e
m
h
ko
wiijj u aan
b

Waar de klant nog echt belangrijk is!
NIEUW va. 12.290 NIEUW va.11.290

010 - 29 59 220

Wij zijn officieel Aixam
Mega-dealer in nieuwe en
gebruikte Brommobielen.

Al ruim 12,5 jaar een begrip in de regio!

OUD
INRUIL GELIJK
O
M
GOUD
u een

gt
ing ontvan
Bij bested 20% extra ZO KOST
bonus vanAANKOOP BIJNA
UW
R!
NIETS MEE

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

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

Aixam City S

Oude Wal 53, 3193 EM Hoogvliet

OOK VOOR
SCHADE
REPARATIE

E-mail. info@optimaalcomputers.nl
Maan- t/m vrijdag. 10-18, zat. 10-17

EDISONLAAN 30 2665 JC BLEISWIJK TEL: 010 5219218

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

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

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.
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Myrna Brox, accordeoniste en artiestendochter:
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door Roland Vonk

“Brood mee naar je werk? Dat kende ik niet”
Ze heeft een vreemde jeugd gehad. Hoe vreemd, bleek pas goed toen Myrna Brox (1946) rond 1964 ging werken in de Gilda snoepfabriek in de Spaanse Polder. Na jaren in het buitenland te hebben vertoefd met haar ouders, het artiestenpaar Guus en Myrna Brox, en twee jaar met hen te hebben
opgetreden in het Nederlandse variété-circuit, zag Myrna junior in dat de bakens moesten worden verzet. Net als haar moeder nam ze een ‘gewoon’
baantje. Myrna monsterde aan bij Gilda, en belandde daar tussen Rotterdamse volksmeiden.
Meiden wier blik op de wereld niet
veel verder reikte dan de directe
vriendenkring. Als ze het hadden over
een vakantie, dan ging het over uitstapjes binnen Nederland, of hooguit
naar België. “Mensen waren toen nog
niet zo bereisd.”
Toen Myrna zelf begon over haar
tochten door het Midden en Verre
Oosten werd ze niet geloofd.
Kostschool
Ook in omgangsvormen botste het
nogal.
Myrna: “Ik heb in Australië ruim vier
jaar op een Britse kostschool gezeten.
Daar leerde je bij wijze van spreken
hoe je je moest gedragen als je bij
de Engelse Koningin op visite ging.
Kwam ik met mijn ‘sophisticated attitude’ in de snoepfabriek. Brood mee

naar je werk? Dat kende ik helemaal
niet. Je eet toch in het restaurant?
Ik had in Azië in de duurste hotels
geslapen, we werden overal gefêteerd.
Toen we ooit uit Calcutta vertrokken
kreeg ik dozen chocola mee, een stapel bijna net zo hoog als ikzelf was.”
En nu stond ze weer tussen het snoep,
maar als fabrieksmeisje.
Ze heeft haar collega’s niet eens
verteld met welke bekende Nederlandse artiesten ze kort daarvoor nog
het podium deelde in het Nederlandse
schnabbelcircuit. Dit was duidelijk
een verkeerde afslag. Ze is niet lang
gebleven.

Australië
Myrna Brox stamt uit een Rotterdamse artiestenfamilie. Haar opa
Guus Brox senior (1891-ca 1950)
had voor de oorlog al een
accordeon-act met diens
kinderen. Zijn oudste
zoon Guus Brox junior
(1912-1971), de vader van
Myrna, maakte zich daaruit los en begon een solocarrière. Kort na de oorlog
ontmoette hij Maria
Posthoorn (1925-1983),
uit Den Haag, die met
haar zus een acrobatische
act had. Guus en Maria
trouwden en gingen samen
- Moeder Myrna, vader Guus en dochter Mickey Brox
optreden, onder de naam
ca. 1960 Foto: Dirk Mellema -

- Myrna Brox in de jaren dat ze met haar
vader en moeder optrad -

Guus Brox en Myrna. Hun dochter
kreeg ofﬁcieel de naam Myrna, maar
om verwarring te voorkomen werd
zij later voor optredens en publiciteit
aangeduid als Mickey.
In eerste instantie werd Myrna
junior helemaal niet betrokken in
het artiestenbestaan. Ze werd min of
meer geparkeerd. Eerst bij familie,
en nadat het gezin rond 1949 naar
Australië was geëmigreerd kwam
de kostschool. Waar Myrna nu met
gemengde gevoelens aan terugdenkt.
Het was erg streng allemaal. Toen ze
daar net arriveerde was ze een vrolijk,
vrij kind, dat radslagen maakte op een
grasveld. Dat werd niet gewaardeerd.
Door al dat ’parkeren’ ontwikkelde ze
ook niet zo’n intieme band met haar
ouders.
Ria Valk
In 1959 begon een reis met omzwervingen vanuit Australië terug
naar Nederland. Een reis van drie
jaar langs podia in Singapore, Hong

Kong, Japan, de Filipijnen en India.
Drie jaar lang zat Myrna, een opgroeiend tienermeisje, tussen alleen
maar volwassenen. Weer een beetje
vreemd. Ze kon voor haar gevoel
ook weinig opbouwen. Ze ging toch
steeds weer weg. Maar vanaf deze tijd
mocht ze mee de schijnwerpers in.
Myrna: “Vanaf m’n twaalfde mocht ik
meedoen. Mijn vader gaf me een accordeon, en daarop leerde hij me drie
liedjes. M’n moeder maakte jurkjes
voor me. Later ging ik ook zingen,
dansen en ukelele spelen.” Op foto’s
van toen ziet ze eruit als een droppie
Myrna: “Ja, ik was een leuk kind.”
Toen het gezin terugkwam in Nederland, begin 1962, bood het variété
nog emplooi. Guus, Myrna en Mickey
Brox speelden veel voor militairen, samen met grootheden als Ria
Valk, de Pico’s, de Wama’s en Frans
Vrolijk.
Ruteck’s
In 1964 viel het doek voor het trio
Brox. Guus kon niet mee met de
veranderende tijden en werd – min
of meer noodgedwongen – huisman.
Myrna en haar moeder toonden zich
ﬂexibeler en zochten een baantje
buiten het amusement. Na het onfortuinlijke Gilda-avontuur klopte Myrna
aan bij Ruteck’s aan de Lijnbaan,
waar ze, net als haar moeder, een paar
jaar in de bediening heeft gewerkt.

- Myrna Brox, dochter van muzikale clown
Guus, in 2011 -

Volgende halteplaatsen in het bedieningswerk: Wienerwald, Scheffers en
het restaurant van V&D.
Toen ze vijf maanden in verwachting
was, eind 1967, stopte Myrna met
werken. Ze wilde haar eigen kinderen
meer aandacht geven dan ze zelf had
gekregen.
Later pakte ze de draad van werk buitenshuis op. Ze zou nog bijna dertig
jaar bij de posterijen werken, als sorteerder en op de administatie, tot aan
haar vut. Nu doet ze vrijwilligerswerk
bij een speeltuinvereniging.
Een accordeon heeft ze al tien, vijftien
jaar niet meer aangeraakt. Maar als
iemand vraagt of ze ergens een typetje
wil komen spelen, is ze daar niet te
beroerd voor. Een heks, of een dronken ouwe man? Geen probleem. “Binnen vijf minuten ben ik helemaal in
zo’n rol en heb ik verder niks nodig.
Dat heb ik van mijn vader.”
Alles bij elkaar een leven vol wonderlijke wendingen.
Hoe ze terugkijkt op die jaren in en
aan de zijlijn van het amusement?
Wisselend. “Ik heb meer meegemaakt
dan veel anderen, maar ik heb ook
veel gemist. Ik heb het gevoel dat er
meer in had gezeten als ik iets minder
was weggedouwd.”

Nee, niet weer de Pico’s hè?
Als je zo’n pagina maakt als deze, kom je vroeg of laat voor de vraag te staan hoe lang je moet
voortborduren op een onderwerp. Maandenlang ben ik hier bezig geweest om oud-leden op te
sporen van het Rotterdamse amateur-orkestje De Crosio’s. Ik heb er aardig wat gevonden.
Daarna kregen we allemaal verhalen
over de etablissementen Ruteck’s en
Pschorr-West. En voetnoten bij de
geschiedenis van accordeonduo De
Pico’s. Over die onderwerpen wilde
ik ophouden, maar stiekem sijpelen
ze door. Via Pschorr-West, aan de
West-Kruiskde, ben ik op Guus Brox
gekomen, die daar in zijn laatste
jaren nog wel eens optrad.
Wie kon mij meer vertellen
over Guus?
Een familielid las de oproep en
bracht me in contact met de dochter
van Guus, in Rotterdam-Zevenkamp.
Ik ben bij haar langsgeweest. En bij
dat bezoek moest ik een paar keer
inwendig glimlachen.
Toen ze vertelde dat ze nog in de bediening had gewerkt in ... Ruteck’s.
En dat ze nog accordeonles had
gehad van ... Piet van Amen, van de
Pico’s. Ja hoor.
Myrna heeft zelfs nog een jaar of
vijf, zes gepeeld in het accordeon-

orkest van Piet van Amen, Telstar.
Ik heb maar niet gevraagd of ze De
Crosio’s ook heeft meegemaakt.
Renzo Gallo
Op welke plekken in Rotterdam heeft
het Italiaanse kwartet Enzo Gallo
eind jaren vijftig, begin jaren zestig
opgetreden? Ook zoiets. Nogal wat
lezers hebben daar een paar maanden
geleden hun zegje over gedaan op
deze pagina. Uiteindelijk heb ik
de discussie maar gesloten met de
mededeling dat engagementen in
het Holbeinhuis en Tabaris duidelijk
waren, maar dat ik voor verdere verhalen – optredens in Ruteck’s aan de
Lijnbaan, bijvoorbeeld - tastbaar bewijs wilde zien. Het verhaal over een
kwartet Renzo Callo in Ruteck’s heb
ik weggewimpeld als een vergissing.
Maar zie, daar kwamen John en Riet
Verbruggen uit Bleiswijk laatst met
gesigneerde foto’s van het Italiaanse
gezelschap van Renzo Gallo (!) dat
in elk geval in 1959 in Rotterdam

optrad. Uit de begeleidende brief:
“Wij waren in 1958 met vrienden in
Alassio (Italië) en gingen daar veel
naar hun optreden. We zaten dan
altijd buiten. Het zijn meer vrienden
geworden. Een jaar later kwamen ze
naar Rotterdam. Daar gingen we ook
regelmatig naar ze toe.”
En waar trad Renzo Gallo dan op in
Rotterdam?
Tja, daar laat het geheugen de briefschrijvers een beetje in de steek.
Ergens aan de Coolsingel, weten ze
nog, aan de kant van de beurs.
Bij wat namen die ik telefonisch
opper, levert ‘De Blauwe Zaal’ het
meeste herkenning op. Dat zou best
eens kunnen, ja.
Maar Ruteck’s? Dat dachten ze niet,
nee.
Wie van de andere lezers weet meer?
Guus Brox
Leuk, zo’n stukje over Myrna Brox,
zult u misschien denken, maar
moet niet eens het verhaal worden

opgetekend van haar legendarische
vader Guus?
Heb geduld. In de volgende editie
van De Oud-Rotterdammer gaat het
uitgebreid over Guus. En over een
tijdje komt er een nog groter verhaal
over Guus Brox op de site www.rotterdamsamusement.nl. Met prachtige
foto’s. Want bij de brand van 1971
die Guus het leven kostte is wel veel
verloren gegaan, maar elders in de
familie is aardig wat bewaard, zo heb
ik inmiddels gemerkt.
Roland Vonk

- Het orkest van Renzo Gallo, dat in 1959 in
Rotterdam speelde -

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: rolandvonk@telfort.nl of bel 010-4653517.
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. Artiesten over wie op deze pagina wordt geschreven,
klinken geregeld in dat programma.
De verhalen van deze pagina verschijnen ook, en de meeste in langere vorm, op de
internetsite www.rotterdamsamusement.nl.
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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

Blijf niet rondlopen
met uw vragen over kanker

LOOP MEE
IN DE NACHT

VAN
DE VLUCHTELING

Bel de KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)

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

ROTTERDAM - DEN HAAG
18 - 19 JUNI 2011

van KLASSIEK tot MODERN

Ruime sortering
voor Senioren

www.nachtvandevluchteling.nl
is mediapartner van de
Nacht van de Vluchteling

MEGA OPRUIMING

Slaapkamers compleet
Eethoeken, Dressoirs,
Salontafels, Fauteuils,
tv-kasten, Bankstellen...

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
Computers en Laptops verkopen (v.a. €299,-)

VERBREE MEUBELEN

v. Markenstraat 12b Lekkerkerk Tel. 0180-661706
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.00 uur
vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
zaterdag 9.30 – 16.30 uur

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

www.verbree-meubelen.nl

Benthuizerstraat 10a R’dam di-za 10 - 17:30

www.georgevandijkemontage.nl

B A D K A M E R M O N TA G E
sinds 1983

0186 - 662123

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:
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
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2.
3.
4.
5.

Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
Het opvullen van de ontstane gaatjes

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

Alles in eigen hand

Rouwcentrum De Palm heeft alle faciliteiten die nodig zijn
voor een respectvolle begrafenis in eigen huis. Zo is er ons eigen
rouwcentrum waar ook rouwdiensten worden gehouden. Er zijn vaste,
gediplomeerde medewerkers met jarenlange praktijkervaring.
Er zijn eigen auto’s enz. De mensen van
De Palm regelen een uitvaart
ROUWCENTRUM
tot in de kleinste details.
DE PALM
Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488
Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582
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De rijwielstalling van fietsenmaker Fons
Wie kende mijn opa Fons en zijn rijwielstalling/fietsenmakerij op de Oudedijk? Tot mijn blijdschap kreeg
ik op deze oproep in de Oud Rotterdammer 7/1 een aantal reacties, waardoor ik nu een levendiger beeld
van mijn opa heb. Verrassend waren de reacties van familieleden, met wie ik nu weer contact heb.
Wat wist ik zelf van mijn grootvader
(1888- 1977) en zijn business daar in
Kralingen? Niet veel, want buiten mijn
babytijd, heb ik in de tijd dat mijn opa
en oma daar woonden, nooit de kans
gehad hen en het pand aan de Oudedijk
259B te leren kennen. Wellicht had
het karakter van mijn oma daar mee te
maken en hield mijn moeder het op een
gegeven moment voor gezien met de
bezoekjes. Ik leerde mijn opa pas goed
kennen, toen oma Fons al een tijdje
heen gegaan was en hij bij zijn dochter
Nelly en schoonzoon Joop in Baarn
woonde. Opa was toen al een eind in de
zeventig en ik een puber.
Zelden lege plekken
Johannes (Jan) Fons werd in 1888
geboren in Rotterdam-West in een arm
gezin met zes kinderen. Er was geen
geld voor onderwijs. Dat betekende al
jong aan het werk en ‘s avonds naar
de ambachtsschool. Jan liep heel wat
af, want alles ging te voet. Een hard
leven, maar het lag niet in zijn aard te
klagen. Hij deed blijmoedig wat hij
moest doen.
Hij trouwde met Antonia Kokx en ze
kregen een dochter en twee zonen,
onder wie mijn vader, Wim Fons (19141997). Voordat ze naar de Oudedijk
259B verhuisden, woonden ze in de
Mariastraat. Ik vermoed dat ze de Kralingse woning, pal naast café het Hof
van Jericho, al in de jaren twintig betrokken. Deze was in gebruik geweest
als woonhuis en praktijkruimte van een
arts, waardoor de indeling enigszins
merkwaardig was. Er was een lange
gang, met veel trappetjes en deuren en
achterin was een binnenplaatsje. De
deur naast het toilet leidde naar het
souterrain, waar opa zijn fietsenstal-

ling/werkplaats had. De toegang van
de stalling lag links naast de voordeur
van het woonhuis. Er was een houten
goot –waarlangs je je fiets naar beneden
kon brengen- en ernaast een houten
trapje, waarvan de middelste tree iets
doorzakte. Bij de entree had opa een
contactje aangebracht, zodat hij er
op geattendeerd werd als er iemand
binnenkwam. Gelijk rechts hing een
smalle vitrine, met glazen deurtjes.
Daarin stonden allerlei fietsattributen
tentoongesteld. Links was de werkbank
met daarboven een klein raampje. Op
de werkbank stond een grote blauwe
bankschroef en een hand aangedreven
slijptol. De linkerkant van de ruimte
werd geheel in beslag genomen door
houten fietsenrekken. Achteraan was
van het binnenplaatsje een aansluitend
loodsje gemaakt voor nog meer rijwielen. Bij elkaar stonden er heel wat fietsen! Er waren zelden lege plekken. Met
kleine lampjes werd de stalling verlicht,
die ‘s avonds bij het open- en dichtdoen
van de deuren aan- en uitgingen.
Plas in fonteintje
De fietsen, die gerepareerd moesten
worden, hing opa aan haken, die hij aan
het houten plafond bevestigd had. Aan
de rechterzijde stond een petroleumtank. Hier kon je met een handpomp
vaatjes petroleum vullen.
Achterin rechts hing een groot bord:
KANTOOR EN TOONZAAL. Want
Jan Fons was elektrotechnisch installateur en verkocht daar – zij het beperkt
- lampen, schakelaars en lampenkappen. Daarnaast was het magazijntje
met de geur van de rubber fietsbanden.
In het achterste gedeelte was een klein
kantoortje dat door een trap met het
woonhuis was verbonden. Opa deed

- Opa en oma Fons -

daar de administratie. In de hoek was
een fonteintje, afgeschermd met een
dik paardendeken gordijn. Daarin werd
wel eens een plas gedaan, omdat het
nogal een gedoe was om helemaal naar
de wc boven te gaan. Op mijn neef Rob
maakte dat als kind diepe indruk.
Van de rijwielstalling herinnert hij
zich dat het er een beetje donker was
en vochtig en koud, maar toch had hij
het er altijd naar zijn zin. Er was geen
verwarming, de deur stond regelmatig
open. Alleen in het kantoortje was
het warmer. Als het koffiepauze of
etenstijd was, bonkte oma op de vloer
van de gang. Opa liep dan naar boven
om de koffie of borden met eten aan
te pakken. En als hij en zijn kleinzoon
Rob samen zaten te eten, hij op de trap
en opa achter zijn bureau, vertelde opa
verhalen, over wat hij allemaal had
meegemaakt in zijn leven.

- Trotse opa met zijn kleinkind -

Vlakbij de tramhalte
Klandizie genoeg voor rijwielstalling
Fons! In die tijd hadden maar weinig
mensen een auto, maar bijna iedereen
had een fiets en daar was men zuinig
op. De woningen boden meestal geen
ruimte voor fietsen. Die moesten elders
worden gestald en er was natuurlijk ook
wel eens een reparatie of opknapbeurt
nodig. Er waren destijds in Kralingen
wel zo’n tweeëntwintig fietsenmakers
actief, waarbij sommige met een stalling. Wat mijn opa op andere stallinghouders voor had, was dat hij vlakbij
de tramhalte zat. De trams waaierden
vanaf de Oudedijk uit naar diverse
wijken in de stad.
Elke dag, van half acht ‘s ochtends tot
zes uur ’s avonds, kon je bij fietsenmaker Fons terecht. Vaste klanten, die
naar hun werk of naar school gingen,
haalden vroeg hun fiets op. Daardoor
kon opa ook veel mensen aan een dagstalling helpen. De fietsen werden neergezet op de vrije plaatsen van de vaste
stallingklanten, die in het bezit waren
van een nachtsleutel van de stalling.
De dagstallers waren vaak mensen uit
de polder of van verder gelegen straten
in Kralingen. Wie zijn fiets bracht,
kreeg een kaartje met een nummer. Een
kaartje met hetzelfde nummer kwam
aan het stuur van de fiets te hangen.
Een fiets stallen kostte destijds een dubbeltje heb ik begrepen, maar in welke
periode dat precies was en hoe lang opa
dit tarief handhaafde, weet ik niet.

- Rob op de Oudedijk -

De FONS-fiets
Het was fijn te vernemen dat men aan
mijn opa goeie herinneringen heeft.
Menigeen ziet hem nog zo voor zich, in
zijn blauwe overall. Die blauwe overall
van mijn opa, dat was zo stereotiep
dat Barend van Wijngaarden hem niet
herkende als hij in gewone kleding op
straat liep, vertelde hij me.
Mijn opa was niet groot van stuk. Hij
had een vriendelijk karakter. Herkenbaar aan zijn witgrijze haar, zijn pittige
ogen en zijn –heel Rotterdams- to the
point mentaliteit.Hij hield van aanpakken, hij hield van een grapje en hij
maakte graag een praatje. Was soms
kort van stof maar kon ook de oren van
je hoofd praten. Inventief als hij was,
bedacht hij voor ieder probleem een
praktische oplossing. Bij voorbeeld,
toen er tijdens de crisisjaren geen
solutie meer te krijgen was, loste hij
de zolen van oude tennisschoenen op
in benzine en plakte hij hiermee de
banden.
Diverse mensen herinneren zich nog
de zogeheten FONS-fiets. Rond 1950
bracht mijn opa deze merkfiets op de
markt. De naam FONS stond met gouden hoofdletters op het frame. Hij kocht
de onderdelen en assembleerde alles
zelf. Zelfs de fietswielen vlocht hij met
velg, naaf en spaken. De heer N. van
Wijngaarden noemt hem een vakman
en het maken van de FONS-fiets een
kunst en tevens vakwerk. Mijn nicht
Mania bezat ook een zo’n fiets. Haar
dochter reed er eveneens nog jaren op.
Maar op een gegeven moment werd
hij toch aan de kant gezet, omdat de
oerdegelijke fiets vrij zwaar trapte.
Biljarten
Een hoogst enkele keer ging opa wel
eens een dagje weg. Dan paste er
iemand op de zaak. Hij was heel goed
in biljarten, maar eigenlijk vond mijn
oma het maar niks als hij naar het Hof
van Jericho ging. Alleen tijdens feestdagen gedoogde zij dit. Dan kon hij leuk
scoren door te winnen.
Mijn oma vertoonde zich hoogst zelden
in de zaak, behalve als er getelefoneerd

moest worden, want de telefoon hing
aan de muur in de werkplaats.
Barend van Wijngaarden vermoedt dat
zijn vader de eerste was van het gezin
die zijn fiets stalde bij Fons, rond 1939
en dit 27 jaar lang. Hij weet ook nog
dat deze op plaats veertien stond. De
stalling was laag. Bij het naar binnengaan moest je bukken. Dat gold voor de
meeste klanten, want anders kon je je
hoofd lelijk tegen de balken stoten. Zelf
kon mijn grootvader er gewoon rechtop
lopen.
In de ruimte waar mijn opa gloeilampen
van Philips verkocht, hing een grote
poster met het gezicht van een meisje
met het opschrift ‘Geef jonge ogen
goed licht’. Ook hing er een poster van
de wittekat-batterijen: ‘Taai is mijn
leven als een kat’.
Mijn opa kon niet niks doen. Hij heeft,
toen hij in Baarn woonde, veel schilderijen gemaakt en ook was hij vaak aan
het schrijven. Hij overleed in 1977, op
89-jarige leeftijd.
Met dank aan:
Mijn neef Rob de Zwart en mijn
nicht Mania de Zwart. De heer N. van
Wijngaarden en Barend van Wijngaarden, die in de Jericholaan woonden
en regelmatig hun fiets stalden bij
‘fietsenmaker Fons’. Jan Louman, die
zelf tot 1996 een fietsenzaak leidde in
de IJsclubstraat in Kralingen, een zaak
die zijn vader in 1927 in de Jeruzalemstraat begonnen was. Seine Seigers, die
met de stamboom van zijn kleinzoon
Mike Fondse bezig is, die van dezelfde
tak stamt als wij Fonsen, en die mij regelmatig nieuwe vondsten meldt. Wies
Balk, waardoor ik weer contact heb met
mijn tante Tilly. Anton van der Schaft,
die mij een briefje schreef en voor wie
mijn opa zijn oom was, dus een familielid! En Marijke Bol, die vroeger bij ons
in de straat woonde.
Emmy Fons
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Knie- of heupslijtage
Als u last heeft van knie- of heupslijtage,
is lopen en lang staan erg pijnlijk. In eerste
instantie kunnen de klachten worden behandeld
met medicijnen, fysiotherapie en het gebruik van
hulpmiddelen, zoals een wandelstok.
Maar er kan een moment komen waarop alleen
nog het vervangen van het gewricht door
een prothese voldoende verlichting geeft van
de klachten.

Een nieuw gewricht geeft u weer
vrijheid van bewegen
Als u één of meer van de volgende vragen met
'ja' beantwoordt, kan het tijd zijn om contact op
te nemen met uw huisarts:
• Hebt u meerdere dagen per week pijn
aan uw knie of heup?
• Ligt u ’s nachts wakker door pijn aan
uw knie of heup?
• Hebt u pijn bij het lopen van korte
afstanden?
• Helpt de pijnmedicatie onvoldoende?

Voorlichtingsbijeenkomst op
woensdag 13 april a.s.
Het Maasstad Ziekenhuis organiseert woensdag
13 april a.s. een voorlichtingsbijeenkomst
over knie- en heupslijtage. Onze specialisten
informeren u over knie- en heupgewrichten,

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een
pijnlijke, versleten knie of heup? Is boodschappen
doen of traplopen een probleem? Het Maasstad
Ziekenhuis kan u helpen. U kunt al binnen één
week terecht.

AntWOOrDKAArt
❍

Ik ontvang graag de brochure met meer informatie.

❍

Ik kom graag naar de voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 13 april a.s. en kom met .... pers.
Houd mij op de hoogte van de voorlichtingsbijeenkomsten in 2011.

❍ Dhr. ❍ Mevr.
Naam: .........................................................................................................................................................
Straat: .........................................................................................................................................................
Postc./ Plaats: ............................................................................................................................................
E-mail:...................................................................................Tel.: ..............................................................
Deze antwoordkaart in een gesloten envelop en zonder postzegel sturen naar:
Maasstad Ziekenhuis - t.a.v. afdeling MC&S
Locatiecode Z.00.B.023 - Antwoordnummer 1872 - 3000 WB Rotterdam

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.

operatieve behandelingen. Tevens vertelt de
verpleegkundige over het behandeltraject.
Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen
van vragen.
Heeft u interesse, stuur dan de antwoordkaart in
of kijk op www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

Onze 7 zekerheden:

Aanvang 19.00 uur, Maasstad Ziekenhuis, locatie Clara, Olympiaweg 350, Rotterdam.
❍

arthrose, risicofactoren, conservatieve en

OR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deskundige specialisten
Binnen één week terecht
Binnen vijf weken geopereerd
Uitgebreide voorlichting
Goede nazorg
Joint Care®
Aanbevolen door
Zilveren Kruis Achmea
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- De kranten- en tijdschriftenkiosk op de
hoek van Randweg en Groene Hilledijk
was een gewilde plek om met elkaar af te
spreken en de wachttijd op te vullen met
het bekijken van covers achter de ramen.
Foto’s verzameling Rein Wolters -

Fraai naslagwerk
over ’s Landswerf
’s Landswerf in de deelgemeente Kralingen is tegenwoordig de straatnaam voor
drie appartementsgebouwen
aan de Maasboulevard. Van
1691 tot 1850 was het de
naam van de scheepswerf
van de Admiraliteit aan de
Maze, die op dezelfde plaats
heeft gelegen. Voorgangers
van ’s Lands werf waren de
beide zeventiende-eeuwse
Admiraliteitswerven aan de
Nieuwehaven en het Haringvliet. Er is véél gebeurd op
en rondom de scheepswerf.
Halverwege de negentiende eeuw
moest ’s Landswerf plaatsmaken voor
het Maasstation. Toen dit station na
zo’n honderd jaar overbodig was geworden, werden op dezelfde locatie de
drie appartementsgebouwen neergezet.
Auteur Piet de Ruijter onderzocht de
historie van het gebied en stelde er
een fraai 120 pagina’s tellend en rijk
geïllustreerd boek over samen onder
de titel ’s Lands werf – De roemrijke
historie van een bijzondere plek in
Rotterdam’.
Het boek werd eind vorig jaar
gepresenteerd in het gebouw van de
deelgemeente Kralingen-Crooswijk
in het bijzijn van een aantal prominente Rotterdammers, die wonen op
’s Landswerf. Ex-minister-president
Ruud Lubbers is één van hen en hij
schreef het voorwoord voor het bijzondere boek. Dat was weer reden aan
hem het eerste exemplaar uit te reiken.
Journalist/maritiem auteur Bram
Oosterwijk, die nogal wat boeken
heeft geschreven over de Rotterdamse
haven en scheepvaart, deed zowel de
eindredactie als de beeldresearch van
het boek. U kunt dit schitterende boek
bestellen met de bon op de Vriendenpagina in deze krant.

- Ruud Lubbers (2e van rechts) ontvangt
het eerste exemplaar van ’s Landswerf van
de in de rolstoel zittende auteur Piet de
Ruijter. Links fotograaf Eppo Notenboom en
rechts Peter Egge, directeur van uitgeverij
Watermerk (Foto Rein Wolters) -

Zonder Paul
Kooijman was deze
column er niet geweest
Twee favoriete winkelstraten uit mijn jeugd zijn de Beijerlandselaan en de Groene
Hilledijk, samen nog steeds winkelpromenade Boulevard-Zuid (BZ). Graag struinde ik
langs de twee kilometer - vrijwel aaneengesloten - etalages en liet mijn fantasie er de
vrije loop. Dan dacht ik: ‘als ik groot ben, koop ik hier ook een mooie radio of fiets’ en
ik zag mij al met geld voor de toonbank staan. Boven de winkels zag ik etagewoningen, waar bewoners in hun spionnetje gluurden of je kattenkwaad uithaalde, of dat de
visite al in aantocht was. Natuurlijk gluurde ik terug en zette soms een lange neus.
Lang was ik een trouwe consument
van BZ. Dat werd minder nadat
in 1972 de sloperskogel door mijn
etagewoning in de Rosestraat
ging. Even daarvoor was ik met
vrouw en kroost verhuisd naar de
Saffraanstraat in Hoogvliet. Mijn
winkelinteresse voor BZ verﬂauwde nog meer na de opening
op 5 april 1974 van winkelcentrum
Zuidplein (eerste paal op 25 maart
1970) door burgemeestersechtpaar
An en Wim Thomassen én tvcoryfee Mies Bouwman. Trouwens
bij velen, want de leegloop door
sloop- en stadsvernieuwing van
Zuid naar Hoogvliet, IJsselmonde
en de groeigemeenten Spijkenisse,
Hellevoetsluis en Capelle aan den
IJssel, was al geruime tijd in een
stroomversnelling geraakt. Ook de
ene na de andere gerenommeerde
BZ-winkelier legde zakelijk het
loodje of verhuisde naar elders.
Het altijd zo aangenaam slenteren
was ineens zo leuk niet meer, ook
doordat vertrouwde zaken uit het
straatbeeld verdwenen. Op de hoek
Randweg/Beijerlandselaan stond
bijvoorbeeld niet meer de man
met de Wachttoren, de verkoper
van snoepgoed uit het zijspan van
zijn motor was in geen velden of

- Ruim tien jaar helpt Paul Kooijman en zijn Optimaal Computers in de voormalige
melkwinkel mensen van grote en kleine pc-problemen af en bouwt er uiteraard
ook nieuwe apparaten. -

wegen meer te bekennen en ook
Heiltje van der Zalm van het Leger
des Heils was met haar invalidekar
en collectebus naar het Zuidplein
verkast. Gelijk had ze, want daar
stond ze warm en droog. Gluren
naar de covers van pikante boekjes
achter de ruitjes van het groene
krantenkioskje kon niet meer. Het
markante afspraakbaken moest weg
voor de tramtunnel tussen Hillevliet
en Randweg.

mond nog steeds wordt genoemd,
was dus mijn nieuwe koopgebied
geworden. Het is een kopie van de
Lijnbaan: strak met luifels, winkeldeur vóór, bevoorraden áchter en
wonen erboven. Alleen heb ik daar
nooit een gluurspionnetje ontdekt.
Warenhuis Galeries Modernes van
de Hoogstraat had er ook een ﬁliaal
geopend. Héél modern voor die tijd
en met een enorm aanbod van food
en non-food.

Passie
Het winkelcentrum Binnenban in
Hoogvliet, zoals het in de volks-

Juist in die periode verhuisde Paul
Kooijman met zijn ouders van de
Dahliastraat in Bloemhof naar een
voor die tijd moderne woning aan
de Grondelstraat in Hoogvliet. In
zijn nieuwe omgeving mijmerde hij
soms over het ‘’ijssiepiepen’’ op de
Hillevliet en het schooieren door
de straten van zijn oude woonbuurtje. Natuurlijk dacht hij ook terug
aan zijn lagere Hillevlietschool en
de Maasulo in de Sikkelstraat in
Vreewijk, die hij na drie jaar mét
einddiploma in de hand verliet. Paul
werkte daarna op kantoor bij de
Holland-Amerika Lijn en ook bij
Incotrans en Broekman Shipping.
Hij stond er aan de wieg van het
automatiseren van de administratie

- Nadat de RMI was vertrokken vestigde Adrie Kweekel aan de Oude Wal zijn radioen televisiewinkel en door het GEB erkend installatiebureau in het pand. -

van de kroontjespen naar de computer. Het ontwerpen van programma’s was zijn passie geworden.
Gered
Kopen deed ik ook op de Oude
Wal, met 24 buurtwinkels het
oudste koopcentrum van Hoogvliet,
geopend op 6 november 1953 door
PvdA-wethouder Jan Meertens.
De Rotterdamse Melk Inrichting
(RMI) en bakkerij Van der Meer
& Schoep hadden op 55 en 53 een
ﬁliaal. Daar kwam ik in 1959 voor
het eerst, om als lunch een ﬂes
melk en een halfje brood te kopen.
Ik spijbelde van school en hielp Jan
Witholt van de Rose Spoorstraat
bij het huis-aan-huis uitventen van
zakken koekjes. In de melkwinkel ben ik daarna nimmer meer
geweest. Tot vier weken geleden,
toen mijn computer overleed met
daarin ook het concept van deze
column. Een paar weken eerder
vertoonde een andere thuiscomputer ook al vervelende problemen. In
luttele minuten waren die opgelost
door Paul Kooijman (57), die in
de voormalige melkwinkel sinds
tien jaar zijn Optimaal Computers
heeft. Dus met al mijn hoop op hem
gevestigd, stapte ik zijn knusse zaak
binnen, kreeg kofﬁe en ‘kom er
maar bijstaan’ en we haalden herinneringen op aan Zuid. Ondertussen
reanimeerde Paul mijn computer,
maar die bleef zo dood als een
pier. Hij had een gereviseerde,
bouwde mijn bestanden over, alle
mailadressen en na één uur stond
ik opgelucht weer op straat. En de
rekening? Nog niet één derde van
een compleet nieuwe. Bedankt Paul
voor het ‘klaar terwijl je wacht’ (zie
www.optimaalcomputers.nl). Je
hebt de teksten van enkele nieuwe
boeken gered en ook deze column!
Fijn dat een senior als ik, die zo
technisch is als allebei zijn houten
klompen, op jou kan terugvallen!
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Onze volle aandacht

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan weten door
hun jarenlange ervaring dat een uitvaart omringd moet zijn met
zorg en respect. Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste
details, en vooral ook de tijd nemen om de familie zoveel mogelijk
regelwerk uit handen te nemen. Zodat emoties alle ruimte krijgen.

In de Schaduw van Brel
De Graaf en Cornelissen producties brengen dit
seizoen een vernieuwde versie van In de Schaduw
van Brel. Bekende chansons van Brel zoals Ne
me quitte pas, Orly, Les ﬂamandes, Madeleine
en Marieke worden gezongen in dan weer het
Nederlands, dan weer plat Vlaams, dan weer in
het Frans.
Daarnaast voegden schrijver Lars Boom en componist Martin van Dijk eigen nummers toe die
niet onderdoen voor het geweld
van Brel. De oerversie van deze
vernieuwde productie werd
destijds juichend ontvangen en

van Brel”
Met “In de schaduw
zanger
komt de flamboyante
n tot leven.
Jacques Brel weer eve
r te kijken
is een genot om naa
(Theaterparadijs)
Rob van
de Meeberg
als Jojo is een
overtuigend en
melancholiek
Brel-zanger
(NRC)

Liever geen
verhaal, met
zang is deze
Brel-hommage
eigenlijk
perfect (NRC)

de zoveelste keer
Vera Mann laat voor
is veel. Van een
zien wat zij kan en dat
we dakpannen
strot waarbij de nieu
r rammelen tot
haast van het DeLaMa
l klein gebracht ‘Ne
een in het begin hee
Me Quitte Pas’ (Metro)

Voor wie de
moeite wil nemen
te genieten van
een cast om je
vingers bij af te
likken en te luisteren naar waar
stem en woorden
nog op de eerste
en tweede plaats
komen, die heeft
een prachtige
avond (Metro)

leverde hoofdrolspelers Vera Mann en Rob van
de Meeberg een John Kraaijkamp Musical Award
op. In de schaduw van Brel is klein, indringend
muziektheater over één van de grootste chansonniers die we kennen.
Jacques Brel
In In de Schaduw van Brel volgen we Jojo Pasquier (Rob van de Meeberg), vriend, bodyguard
en chauffeur van Jacques Brel. Aan de
hand van zijn herinneringen leren we
Jacques Brel beter kennen. Jojo vertelt
een muziektherapeute (Vera Mann/ Ellen Evers) over het leven van zijn beste
vriend en haar idool. Het is een verhaal
over vriendschap, passie en onmogelijkheid tot liefde, dat wordt uitgedrukt met
de virtuositeit en de melancholie die Brel
eigen is. De regie is wederom in handen
van Marcel Sijm.
Kijk voor meer informatie over
In de Schaduw van Brel
op www.degraafencornelissen.nl.
Voor meer informatie en kaartverkoop voor
de voorstelling van zondag 17 april 2011 om
20.00 uur in het Oude Luxor Theater kunt
u bellen naar 010 - 484 33 33 of kijken op
kijken op www.luxortheater.nl .

Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582

Fons Oudshoorn,
uitvaartverzorger

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488

Heeft u trek in een lekkere, vers bereide lunch, soep, maaltijd of snack?
Dan bent u bij Crisp Fingerfood & Meals aan het juiste adres!
Wij staan voor ambachtelijk en kwaliteit.

Bel Crisp voor uw heerlijke
Hollandse maaltijden aan huis.
Authentieke Hollandse maaltijden! Wie kent het nog?
O.a. Stokvis!! Heerlijk met gekookte aardappelen,
worteltjes, en een smeuïge mosterdsaus.

Mini captainsdinner! Capucijners, gekookte aardappelen,
heerlijke jus, spekkies, speklapjes en piccalily

Gebakken bloedworst met hete bliksem
Rode bietjes, gekookte aardappelen, speklapje en jus

€ 15,00
€ 12.50
€ 6,50
€

6,50

Naast gerechten uit de Hollandse keuken verzorgen we ook Surinaamse,
Indonesische en Mediterraanse gerechten.
Zie onze website www.crisp-fingerfoodenmeals.nl

Kollet 15, 3162 VC Rhoon
Tel. 06 – 41 28 63 13
mail@crisp-fingerfoodenmeals.nl
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Zit mijn naadje recht?
Hoe oud moet je zijn, om je deze vraag nog te herinneren? Ik had er als tiener, met een
moeder en oudere zus, veel mee te maken, hoewel het woord ‘tiener’ toen nog volkomen onbekend was. Meisjes uit mijn leeftijdscategorie werden bakvissen genoemd,
maar iets gelijkwaardigs voor het mannelijk geslacht bestond naar mijn mening niet.
Dit deed niets af van de vraag, die
mijn vrouwelijke familielid al draaiend voor mijn neus aan me stelde.
Wanneer mijn antwoord negatief
was, moest ik ongeveer(!) aanwijzen,
waar het naadje incorrect was. Echt
de plek rakend aanwijzen was er,
met name bij mijn moeder, niet bij.
Stel je eens voor, dat een tien tot dertienjarige zoon zijn moeder ‘intiem’
benaderde.
Het foute deel van het naadje
werd gecorrigeerd en de vraagstelling begon weer van voren af aan.
Uiteindelijk kwamen alle partijen tot
overeenstemming en wandelde de
nylondraagster met opgeheven hoofd
het huis uit.
Bij heel andere gelegenheden werd
ik door mijn ouders, maar ook door
mijn oudere zus, erop gewezen, dat
mijn naadje niet recht zat. Daarvoor
behoefde ik niet rond te draaien, dat
zag men in één oogopslag. Ik kreeg
een kam in mijn handen gedrukt om
een recht naadje te creëren en na wat
worstelingen met mijn haardos, zat
de scheiding min of meer (kaars?)
recht.
Bij het tikken van deze regels
herinner ik me nog een uitdrukking, die volkomen uit onze taal is
verdwenen: een ladder ophalen. Toen
ik aan mijn (jeugdige) omgeving
vroeg, wat een ladder ophalen kon
zijn, was het meest verstandige
antwoord, dat dit een glazenwasser
moest zijn, die de benodigde ladders
uit zijn magazijn haalde. Ook nu
weer: hoe oud moet je zijn, om de
winkeltjes te herinneren, waar men
nylons repareerde, waar een ladder
in zat. Bij mij in de buurt deed de
echtgenote van onze schoenmaker
in de Willem Buytewechstraat het in
een vrijgemaakt hoekje in de winkel.
Op een tafeltje stond een kunststof(?)
been rechtop en daar werd de kapotte
kous overheen getrokken. Met een
soort haaknaald werd dan een
nylondraadje opgepakt en een soort
van weven begon. Het eindresultaat
was een bijna onzichtbare reparatie;
de prijs bedroeg een fractie van wat
een nieuw paar nylons gekost zou
hebben.
Ergens in mijn achterhoofd schemert
nog een probleem rond derniers.
Hoe meer derniers een kous had, des
te dunner was de nylon. En des te
moeilijker was een reparatie. Of was
het nu juist andersom? Misschien
kan een lezeres, die ladderophaalster
is geweest, mij het naadje van de
kous laten weten.
Intimiteit
Wat is het kijken in een Spionnetje
toch leuk. Liet ik hierboven weten,

dat ik niet het been van mijn moeder
mocht aanraken om aan te geven,
waar het kousnaadje het rechte spoor
verliet, tegelijkertijd was ik wel de
geschikte zoon om haar korset vast
te snoeren.
Slechts op hoogtijdagen, voor haar
‘verschrikkelijke’ dagen, droeg
mijn moeder een linnen korset, vol
baleinen. Zo kledingstuk bestond
eigenlijk uit twee delen en werd door
een meterslange roze veter aan de
rugkant bij elkaar gehouden.
Aan de voorkant zaten van onder
tot boven zo’n 25 – 30 haakjes en
oogjes, als deze vastzaten was de
achterkant aan de beurt. Zoals je
een schoenveter aantrekt, moest je
dit ook met die rugveter doen. Op
aanwijzingen van mijn moeder,
moest op bepaalde hoogten de veter
strakker of losser zitten dan de rest.
Als je uiteindelijk klaar was en
moeder had zich verder aangekleed,
hoorde je na tien minuten “Het zit
toch nog niet lekker, kan je nog
even komen.” Ik denk, dat wanneer ik alle korsetveters die in mijn
jeugd door mijn handen zijn gegaan,
achter elkaar zou leggen dat ik, een
beetje overdreven, vijfmaal de aarde
ben rond geweest. Een kousenbeen
mocht niet aangeraakt worden, de
voor- en achterkant van een bijna
bloot lichaam echter wel. Wie het
weet, mag het zeggen.
Voorjaarsmarkt
Bij het tikken van deze kopij geeft
mijn buitenthermometer temperaturen aan van vijftien graden Celsius.
De lente komt duidelijk om de hoek
kijken en ik heb van die fijne temperaturen al geprofiteerd.
Ik heb gelukkig niets meer te maken

met het, door mij als zeer negatief
ervaren, aspect van het voorjaar: de
schoonmaak. Als mijn moeder door
de schoonmaakwoede gegrepen
werd, was er geen plekje meer veilig
in huis. Uit hoeken en gaten in
kasten kwam serviesgoed, dat je 355
dagen van het jaar niet gezien had.
Dit serviesgoed moest afgespoeld,
afgewassen en afgedroogd worden.
Daarna verdween het weer in die
hoeken en gaten, tot het 52 weken
later weer opdook.
Een klus voor mijn vader en mij was
het kloppen van het vloerkleed. Op
de bovenkant van de trapleer waren
twee metalen ogen gemonteerd en
daar doorheen paste een bezemsteel.
Ná tien uur ’s avonds werd de trapleer beneden op straat voor de deur
gezet, de bezemsteel ging door de
ogen en het vloerkleed, 4 x 4 meter
én loodzwaar, werd over de steel
gelegd. Vader sloeg er met de mattenklopper aardig op los en ik moest
het kleed omhoog en strak houden.
Dat de mattenklopper soms op mijn
handen terecht kwam, was het ‘risico
van het vak’.
Maar er zijn ook positieve dingen te
melden. Rond Pasen werden mijn
zussen en ik altijd in het nieuw
gestoken. Ik herinner me nog mijn
allereerste plusfourkostuum, dat ik
in 1948 bij Coster en Zoon kreeg. Ik
had een drollenvanger en mijn vader
een gratis horloge!
In de tegenwoordige tijd vind ik de te
bezoeken voorjaars- of lentemarkten
bijzonder opwekkend. Eén van deze
markten wordt aanstaande zaterdag
9 april bij mij op de Mullerpier in
restaurant De Zingende Zeeleeuw
gehouden. De standhouders, voornamelijk dames, bieden de meest
uiteenlopende artikeltjes aan, die zij
in de voorbije wintermaanden met
al hun creativiteit gemaakt hebben. Deze markt heeft niets met een
rommel- of vlooienmarkt te maken;
alles is gloednieuw. Creditcards zijn
absoluut niet nodig; de prijsstelling
is gewoon Rotterdams, echt en reëel.
En omdat het een markt is, kan er
vaak ook nog onderhandeld worden.
De Zingende Zeeleeuw is gevestigd
op de Sint Jobskade 10. Deze kade

- Een spiedend oog en een hartelijke
glimlach. Wie/wat was hij nou? -

door Aad van der Struijs

- Piet Hein houdt toezicht op de Voorjaarsmarkt -

is op korte loopafstand van de halte
Westzeedijk hoek Pieter de Hoochweg van tram 8. In de buurt is meer
dan voldoende, te betalen, parkeergelegenheid. De markt is geopend van
10 tot 15 uur; het restaurant serveert
die dag bijzondere lunches.
Ook ik zal aanwezig zijn. Niet om
iets te verkopen, maar wel om ‘geld
uit jouw portemonnee te troggelen’.
Ik ga namelijk proberen bezoekers
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’
te maken. En iedere door mij
verworven ‘Vriend’, krijgt van mij
persoonlijk een attentie, waardoor u
bij de tijd blijft. Ik zou op dit punt de
zoon van Coster kunnen zijn. Zo, nu
heb je iets om over na te denken.

had aangespoord. Deze honderden
Rotterdammers hebben op minder
dan 50 centimeter van hem gezeten,
ze hebben zijn stem gehoord en zijn
handen gezien.
Ik moet erkennen, ik weet zijn naam
niet meer. En dit terwijl hij altijd
voor mij klaar stond. Schande is
mijn deel! Ook jij zal zijn naam niet
kennen, want voorstellen was er bij
hem niet bij. Maar hij kende wel
jouw naam en enkele leden uit jouw
gezelschap.
Ik heb geen idee of hij nog onder ons
is. Toen ik met de VUT ging, ben ik
nooit meer op zijn werkstek geweest.
Met andere woorden: ik ben hem uit
het oog verloren.

Wie/wat was hij nou?
Onlangs kreeg ik een grote partij
negatieven van kleurenfilms in mijn
handen gedrukt, met de vraag of ik
met mijn computerapparatuur deze
toonbaar kon maken.
Dit was een uitdaging, die ik
natuurlijk(!) accepteerde. Toen alles
gereed was, waren de hoogtijdagen
van de ‘negatieven-eigenaresse’ in
prachtige kleuren op mijn beeldscherm gepasseerd. Deze dame heeft
al haar afbeeldingen op een Cd’tje
gekregen en kan de foto’s nu overal
laten afdrukken.
Op één van de foto’s zag ik een
man, die mij tijdens mijn werk in het
Rotterdamse altijd erg fijn geholpen
heeft. Ik praat dan over de periode
1970 – 2000. Deze man is niet alleen mij bekend, ik ben er zeker
van dat honderden Rotterdammers
niet het door hen beleefde leven
zouden hebben gehad, als deze man
hen niet tot bepaalde activiteiten

Snipper
Aad van der Meulen, Collinsstraat
14, 5175 XE Loon op Zand schreef
mij: “Toen ik zo’n jaar of vijftien
was, mocht ik regelmatig meevaren op de parlevinker van de Fa.
Teekens, Scheepsbenodigdheden.
Het bedrijf was gevestigd naast de
rivierpolitie aan de St-Jobsweg. De
naam van de schipper weet ik niet
meer, wel herinner ik mij, dat hij
ook gymnastiekleraar was. In de
kajuit had hij een Philips schippersradio, die speelde op batterijen.
Het was elke keer een feest om
mee te mogen varen. Je was als het
ware een matroos. De schepen, die
in de Coolhaven en de Maas lagen,
werden voorzien van de dingen die
de schippers nodig hadden. Wie weet
iets over die parlevinker te vertellen
en heeft foto’s?
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TANTE POST

Dinsdag 5 april 2011
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Gisteren genoot hij nog
Er is een Rotterdammer overleden, een Crooswijker,
die in zijn jonge jaren als circus en variétéartiest
zijn geld verdiende. “William Corda” was zijn artiestennaam, kunstenaar op het slappe koord en
equilibrist (evenwichtskunstenaar). Als de beste kon
hij balanceren op een rollende koker op een plankje,
dat los op flesjes op een tafel lag. Dat was echter
niet genoeg, hij wurmde zich ook nog door een hoepel van 30 cm, terwijl hij op dat wankele ding stond.
Hij heeft toeschouwers écht kunnen boeien met zijn
kunsten.
Mijn schoonvader hield van muziek en natuur. Hij kon niet goed meer
lopen, maar zijn scootmobiel was zijn redding. Hij genoot van het mooie
lenteweer en als echte Rotterdammer deed hij regelmatig zijn rondje
Kralingse Bos. Hij zat nog vol plannen. Zo wilde hij nog gaan tekenen.
Op die manier hoopte hij weer wat gevoel in zijn vingers terug te krijgen.
Dan kon hij zijn iPhone beter gebruiken.
Wil was vaste gast op alle gratis evenementen van Rotterdam. Als je
niets te doen had, dan kon je hem bellen voor tips. Een levensgenieter
pur sang. Geen geraniums om achter te zitten, maar om in de tuin te
zetten. Op de markt zullen ze hem wel kennen, want hij had daar zo zijn
vaste kramen. Ook in het bos had hij zijn eigen bankje en plekken, waar
hij kon genieten van de jaargetijden, de natuur en natuurlijk onze mooie
Rotterdamse skyline.
Met Wil moest je geen Triviant spelen, als je niet tegen je verlies kan,
want hij wist alles. Door veel lezen maar ook via YouTube en zijn
grote TV, zorgde hij dat zijn hersens bij de tijd bleven. Hij bleef altijd
interesses houden. In zijn leven heeft hij draaiorgeltjes tot in de precisie
gemaakt, aquaria gehad (met zelfs een badkuip met waterluizen op zolder), ontelbare filmpjes en foto’s gemaakt en getekend. Ook heeft hij een
indrukwekkende muziek-en filmcollectie aangelegd.
William Corda, geboren 9 maart 1930, de vader van mijn man, was al
een tijd ziek, suikerziekte. Tien jaar geleden waren de artsen al bang dat
hij niet lang zou leven. Met zijn positieve levensinslag heeft hij het nog
een decennium weten te rekken, tot de rek eruit was. Hij kan terugkijken
op een rijk leven vol boeiende ervaringen en lieve mensen, die van hem
hebben gehouden en die hij inspireerde.
Saskia van der Valk-Romeijn

Speeltuin De Vrijheid
Bij het lezen van het speeltuinartikel in
RW’smijmerZUIDhoekje van 22 maart
ging mijn herinnering weer werken. Ik
ben lang sportleider geweest bij speeltuinvereniging De Vrijheid aan de Mare
in Vreewijk en had herhaaldelijk contact
met Theo Butzelaar. Hij kreeg het steeds
drukker met zijn eigen speeltuinvereniging Tarwewijk. Zijn opvolger was de
heer Van de Spelt. Inderdaad had je toen
de RSC, Rotterdamse Speeltuin Centrale.
Alle aangesloten speeltuinen hielden onderling wedstrijden in voetbal, atletiek en
dergelijke. Elke speeltuin ging op bezoek
bij een andere en zo ontstond een onderlinge competitie. De beste van deze reeks
mocht naar Arnhem naar de nationale
wedstrijden van de NUSO (Nederlandse
Unie van Speeltuin Organisaties). De
NUSO gaf ook opleidingen in het jeugdwerk en activiteiten als handenarbeid,
atletiek en nog veel meer. Bij een goed
resultaat kreeg je een diploma. Dat heb
ik nog steeds. Later ben ik het jeugdwerk
in gegaan bij clubhuis Het Anker in de
Gaffeldwarsstraat. Ik kan er dagen over
praten en bezit veel foto’s van die tijd.
Ger Meijdam
germeijdam@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------Piet le Blanc
In De Oud-Rotterdammer van 8 maart
las ik over Piet le Blanc. Wellicht is het
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leuk te weten dat hij zijn laatste grote
publieke optreden bij mij heeft gedaan.
Dit optreden was op 11 maart 1995 in
het WTC te Rotterdam met het Koos
van der Hout Quartet en zang van Joke
Bruijs op het Rijnmond Jazz Gala. Ome
Piet bevond zich in goed gezelschap,
want tevens traden op het Glenn Miller
Orchestra, Laura Fygi, Jan Akkerman
met band, Denise Jannah, Dutch Swing
College Band, Scott Hamilton, Wim
Koopmans, Little Willie Littlefield en
Magic Frankie & The Blues Disease.
Tijdens dit festival heeft fotograaf Carel
van Hees een expositie ingericht over
Ome Piet.
Ik had Piet le Blanc gevraagd nog één
keer voor een groot publiek (2000
mensen) op te treden, omdat ik ieder jaar
een Rotterdams tintje aan mijn festival
wilde geven en wat was Rotterdamser
dan Ome Piet, Joke Bruijs en Wim
Koopmans samen op één festival? Ik heb
mijn festivals op beeld laten vastleggen,
zodat ik af en toe nog eens kan genieten
van de bijzondere optredens. Het plezier
van Ome Piet tijdens het spelen spat er
nog steeds van af. In het tweede gedeelte
van het artikel wordt gesproken over
het boek ‘Rotterdam gefotografeerd
door Henk Hartog’, dat 23 april door de
burgemeester wordt uitgereikt aan Milan
van der Louw. Het toeval wil, dat dit een
oude vriend van mij is en hij waarschijn-

- William Corda tijdens een optreden -

lijk ook bij dit optreden aanwezig was.
Jos Broekhuis
broekhuis@qfast.net
-------------------------------------------------Coolhavenstraat
Wij hebben ook op school gezeten in de
Coolhavenstraat. Toen, in het begin van
de oorlog, waren het twee aparte scholen.
Mijn zus en ik zaten op de zo geheten
Opleidingsschool voor meisjes. Pas nadat de jongensschool was gevorderd door
de Duitsers, inclusief het gymlokaal,
kwamen de jongens bij ons. We gingen
voor de gymlessen naar andere locaties,
o.a. naar de Rochussenstraat. Toen daar
het distributiekantoor in kwam en later
de Schiedamseweg werd gebombardeerd,
gingen we tijdens de lesuren de school
niet meer uit, veel te gevaarlijk. Ik zat
in het schooljaar 43/44 in de zesde klas
bij juffrouw Waleson. Zij had het heel
moeilijk met die grote, gemengde groep.
Zij was erg op orde en netheid gesteld en
had de gewoonte ons allemaal de handen
op de lessenaar te laten leggen, zodat ze
kon controleren of we geen rouwrandjes
hadden. Eens is ze zo kwaad geworden
op een jongen, dat ze helemaal uit haar
rol viel. We wisten niet wat ons overkwam. Als er luchtalarm was, moesten
we allemaal in de gang gaan zitten, met
onze rug tegen de muren. Dan mochten
we heel hard zingen, het hoefde niet
mooi te zijn, alleen maar hard. Tijdens

het bombardement op de Schiedamseweg kwam een klasgenootje, dat ziek en
alleen thuis was, in haar onderjurkje de
school binnen rennen, in maart. Na het
sein veilig werd ze door iemand thuis gebracht op het Marconiplein. Daar waren
door de luchtdruk alle ramen gesprongen
en haar bed lag bezaaid met glasscherven. Tijdens het brandbombardement op
de Havenstraat/Oostkousdijk zaten wij
met de buren op de trap, hoewel vluchten
voor ons geen optie was. De buurman
zat gierend adem te halen wegens
luchtwegproblemen en onze moeder was
invalide. Gelukkig is het voor ons goed
afgelopen. Ik heb nooit geweten dat de
jongensschool ‘Piet Hein’ heette. En
ook niet dat de school na de oorlog nog
gemengd was, onze broer zat, voor zover
wij weten, gewoon op de jongensschool,
beneden dus. Er is bij mijn zus en mij
weer heel wat naar boven gekomen
dankzij Aad. Bedankt daarvoor.
Ton Bakker v.d.Giessen
Westerbeekstraat 66a
3074 DM Rotterdam
-------------------------------------------------Bloklandstraat
Ik wil nog eens reageren op het stukje
in Tante Post van Toos de Keiser-van
Wingerden. Inderdaad Toos, wij woonden toen één hoog nummer 34 boven het
pakhuis van Groenendijk. Dan moet jij
je ook nog herinneren, dat mijn vader
bij het ramen zemen achter van het
droogrekje van twee hoog is gevallen
en tussen de inmaaktonnen op de grond
lag. Gebroken dijbeen en kneuzingen.
Ziekenhuis Bergweg. Toen wij één hoog
woonden, woonde boven ons de familie
Moret. Man, vrouw en twee zonen. Zij
zijn verhuisd en wij zijn naar de tweede
etage gegaan, want je had boven op de
zolder een extra kamer en dat kwam
goed uit voor ons gezin, Ma,Pa en vier
kinderen. En inderdaad, Suze Bezouwen
woonde aan de overkant boven bakker
Schiltkamp. Ik was met zoon Bram
bevriend. Ook woonden er de families
Beekmeier, Snellemans, Vicari en Van de
Nat, en Romein. Wat de school aangaat
in de Bloklandstraat, daarvan heb ik nu
nog de rapporten van de eerste tot de
vijfde klas. Hoofd was de heer Van de
Pool en als jufrouw hadden we jufrouw
Leynse. In de derde klas kregen we een
meester, de heer Hazenberg. Het Sint
Nicolaasfeest werd in de gymnastiekzaal
gevierd. Ook zijn we een keer verhuisd
naar de Ruivenstraat. Wat jouw foto aangaat, ik weet niet of ik in dezelfde klas
heb gezeten en of er meer eerste klassen
waren. Hoop met deze aanvulling ook
nog anderen te benaderen, die van onze
generatie nog in leven zijn. Misschien
heb jij ook een computer, dan kunnen we
hiermee nog wat verhalen ophalen.
Hermann Biekart
ha.gebiek@hetnet.nl
-------------------------------------------------Vakantiekamp Garderen
Nog even een aanvulling op het artikel
over het vakantiekamp in Garderen
van 22 maart. Vooral over de twee jaar
voordat de kinderen kwamen. Mijn vader, Douwe Polling (te vroeg overleden
in 1965) is door oom Sam gevraagd

de slaaphuisjes op te zetten. Hij was
uitvoerder bij Van Eesteren. Iedere
vrije zaterdag werden de schotten in de
Fabriekstraat gemaakt door de vrijwilligers. Ik zou oom Bertus Monster te
kort doen, om hem niet te noemen. In de
huisjes moesten bedden komen en oom
Bertus ging naar Dordrecht en bietste
daar buizen om de frames van de bedden
te maken. Daarna ging hij naar een ambachtschool om de buizen aan elkaar te
(laten) lassen. In een zeilfabriek werden
de koorden en het zeil geregeld. Totaal
veertien huisjes met negen bedden elk.
Het heeft heel wat blaren op de handen
opgeleverd, want alles moest wel strak
gespannen worden. Dit alles gebeurde
uiteraard met de hulp van veel vrijwilligers. Het leuke is dat mijn dochter in
‘87 of ‘88 er met school ook een week is
geweest. Toen we haar brachten, bleek er
niet erg veel veranderd te zijn.
G. van Veen- Polling
johannengerda@hetnet.nl
------------------------------------------------Jaap Koen
Toen wij De Oud-Rotterdammer
lazen van 22 maart en naar de nieuwe
opgave keken van ‘Waar was dat nou?’,
herkende ik de naam Koen. Dat moet
Kees Koen zijn. Mijn herinnering gaat
terug naar 1965. Ik kwam als vijftienjarig meisje op het bouwwerk terecht
van Van Waning bij de Meneba aan
de Brielselaan. Je vader was een hele
rustige fijne man, die voor mij zorgde
als een vader (in die mannenwereld). Hij
vertelde, dat hij van Terschelling kwam
en daar dikkertjes bakte (kleine dikke
pannenkoekjes met rozijnen, krenten
en appel), die wij nog regelmatig eten.
En heel bijzonder, ik kreeg elke dag een
reepje pure chocola met nootjes van
hem, die hij meenam uit de kantine van
de Meneba.
Annemieke de Jonge-Scholts
------------------------------------------------Ziekenhuis Eudokia
Leuk nu iets te lezen over het verdwenen
Ziekenhuis aan de Bergweg. In bovengenoemd ziekenhuis ben ik op 2 mei 1955
geopereerd door Dr. Bast uit Kralingen
(2/3 van de maag weggenomen). Voorheen had ik steeds maagbloedingen en
wel in september 1952, november 1953
en in de maand april 1955. De eerste
twee jaren had ik een ligkuur van 7 of 8
weken, maar toch kwam de kwaal terug,
totdat de operatie volgde! Nooit heb ik
meer last gehad, nu ben ik 85 jaar en nog
steeds vitaal en kerngezond!!
Naast het ziekenhuis en station Bergweg
was de woning van de directeur van het
ziekenhuis Dr. Wolviks, daarna opgevolgd door Dr. Felderhof. Ziekenhuispredikant was Ds. Dee, vervolgens Ds.
Hagen. Mijn zuster Tini heeft in Eudokia
haar opleiding genoten als verpleegster
in de oorlogsjaren 1940-1945. Na de
oorlog heeft zij nog gewerkt als verpleegster in Londen en Genève. Zij was
een echte lieve zuster!
Sam Bredemeijer
Princes Annalaan 184
2263 XR Leidschendam
Tel: 070-3206674
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

White Strangers
Rond 1963 was ik lid van de fanclub
van The White Strangers met avonden
in dancing De Spil, daarna gingen
ze verder als Freddie Scott and the
Condors. Wie kan mij hier meer over
vertellen en mijn geheugen opfrissen?
Misschien ben ik abuis.
P de Bruin
debruinlouis@gmail.nl
-----------------------------------------------Speeltuin 110 Morgen,
Op zondag 18 september 2011 organiseert de feestcommissie van de buurt& speeltuinvereniging 110 Morgen
in de Minosstraat 6 in Rotterdam een
reünie en feestdag ter gelegenheid van
het 35-jarig bestaan. Deze dag begint
om 14.00 uur met een optocht van de
boerenband door de wijk. De opening is
om 13.00 uur. Voor de kinderen zijn er
diverse attracties. Wij zijn op zoek naar
oud-bewoners. Iedereen is welkom.
tvanderhor@hotmail.com
j.esacabache@wandaoo.nl
Rayma89@hotmail.nl
hvanwordragen@hotmail.com
j.vos22@chello/n
-----------------------------------------------Poëziealbum
Ik zou heel graag mijn poëziealbum
terugvinden. Ik ben het al meer dan
60 jaar kwijt. Mijn naam was T. van
Putten en ik woonde in de Puntstraat in
Rotterdam.
T. Kleywegt
Noordhoutstraat 44
4353 BL Serooskerke
-----------------------------------------------Sint Teresiaschool
Ik zoek klasgenoten van de Sint Teresiaschool aan de Strevelsweg periode
1964-1966. We kregen les van zuster
Agnes en juffrouw Weber. Ik herinner
me nog de leerlingen: Ria van Loon,
Rita Harteveld, Erika Kruith, Marian
Gunneweg, Ria Westerman, Carla de
Korte, Wieneke Regels, Marjan Bierhuis, Mariette van Nies, Hetty Roolaard, Annie Coenen, Annie Verharen,

Drieling
Rond 1950 werd in de kraaminrichting Putseplein
een drieling geboren. Het was een groot feest. Deze
foto heeft destijds ook in de krant gestaan. Het waren
drie meisjes, die volgens mij op het Noordereiland
woonden. Op de foto staat rechts de veelbesproken
zuster Popke, in het midden directrice Weijers en links
sta ik. Wie kan mij vertellen wat er van deze drieling is
geworden? Ze zouden nu ongeveer 60 jaar moeten zijn.
C.M. Kooiman-Voordendag
Hoofdland 29a
Zwijndrecht
078-6122966
Corrie de Kort, Henny Brohm, Winnie
te Boekhorst.
Cora Snijders
caam@hotmail.nl
-----------------------------------------------School Zwartewaalstraat
Ik zoek de klasgenoten Peter Bruineberg en Marian Rietveld, die in de
periode 1960-1965 op de Prins Willem
van Oranje school in de Zwartewaalstraat 38b in Rotterdam hebben gezeten.
Hoofdonderwijzer was J. Oosthoek,
onderwijzeres juffrouw Bouwmeester
Cora Snijders
caam@hotmail.nl
-----------------------------------------------Nichten en neven Boot,
Heel graag zou ik, Lies, dochter van
Beppie Boot en Jaap Vliegenthart
en kleindochter van Oma Boot, die
woonde in de Slaghekstraat, in contact
willen komen met mijn neven en nichten Boot. Dochters en zoons van mijn
tantes en ooms: oom Leen, oom Gabie,
oom Frans, oom Bas, tante Sjaan, tante
Cor, tante Marie, tante Annie en ‘mijn
moeder’ tante Bep (de jongste). We zijn
nu allen wat ouder en in wat rustiger
vaarwater, mogelijk het moment om de
familiebanden te versterken.
Lies Vliegenthart
Wethouder Schipperstraat 33
2651 EC Berkel en Rodenrijs

School in Charlois
Onze oudste zoon, inmiddels 56
jaar, heeft in Charlois de christelijke
kleuterschool en daarna christelijke
lagere school nabij de Boergoensevliet
bezocht. Ik zou graag de naam van die
school weten.
J. van Neutegem-Loman
Kromme Hagen 226
3078 RL Rotterdam
010-4835442
-----------------------------------------------Goudsedwarsstraat
Zijn er nog mensen die in de jaren 4046 in de Goudsedwarsstraat gewoond
hebben? Ik woonde op nummer 12.
Leeftijdgenoten waren Jan Brouwer,
Adrie Bosgieter, Jan de Ridder, Suze
Waayer, Lenie Terwiel, Corrie van
Bilsen.
Henk Brans
h.iperen5@upcmail.nl
-----------------------------------------------Bergse Dorpsstraat
Gezocht een dvd-opname, destijds
gemaakt van de winkeliers in de Bergse
Dorpsstraat in Hillegersberg. Ik wil
graag in bezit komen van deze dvd.
Wie heeft er één? En mag ik deze kopieren of hebben?
R Jansen
073-6212857

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

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon

Oproepjes
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Stamboom Schreuder
Wie kan mij een foto bezorgen van
de zussen van mijn overgrootvader? Johanna Pleumenia Schreuder(1848-1924) gehuwd met Arie Bos,
woonachtig Schiedam. De andere zus
was Pleumenia Schreuder(1854-1885)
gehuwd met Arie Vosbergen.
Elwyn Schreuder
e.schreuder@chello.nl
-----------------------------------------------Machinekamer
Wie kan mij helpen aan
machinekamerfoto`s van de Intritas 1
en de Trekvogel, beide Rijnsleepvaartboten van Van Ommeren. Ik heb in de
periode december 1952 tot eind 1954
op de Intritas 1 in de machinekamer
gevaren met de heren Meerseman,
Gelling en Van der Linden. Daarna
ben ik overgeplaatst op de Trekvogel,
daar was de heer D. Bout uit Brielle
eerste machinist. In die periode had ik
nog niet het geld om een fototoestel te
kopen, vandaar deze oproep.
W.C. van der Ent
W.v.d.Ent 2@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------Poëziealbum
Voor mijn dochter Althea Tournier, die
rond 1977-1978 haar poëziealbum op
de Titus Brandsma School in Rotterdam
Zuid heeft uitgeleend, maar nooit heeft

teruggekregen, zoek ik dit album.
J.W.Tournier.
j.tournier96@upcmail.nl
-----------------------------------------------Reünie KPN en PTT
Wij en hopelijk u ook, zouden het
heel leuk vinden met alle oud PTT- en
KPN’ers, die ooit gewerkt hebben in
één van de telefooncentrales van Rotterdam Centrum, een reünie te organiseren. Graag vernemen wij uw reactie,
het liefst natuurlijk positief, zodat we
de vervolgstappen kunnen zetten, zoals
het plannen van en datum en het zoeken naar een gezellige locatie. Namens
de werkgroep Reünie Bsl Rt-Centrum:
Wijnand Nouwels
W.Nouwels@hetnet.nl
06-51341914
-----------------------------------------------Boeken
Wegens de opruiming van mijn woning
heb ik een groot arsenaal boeken die
ik kwijt wil. Onder meer over 50 jaar
Euromast, de 1000 beste voetballers
aller tijden, 100 jaar Ned. Scheepvaart
HAL, WO-2 boeken, Hondenboeken
en Harley Davidsonboeken. Heeft u
interesse, bel dan:
H. Beeren
0625015047
-----------------------------------------------Oproep
Home-Start zet vrijwilligers in in gezinnen waar het even niet lekker loopt.
Home-Start zoekt altijd vrijwilligers,
er zijn namelijk altijd gezinnen die een
steuntje in de rug nodig hebben van
vrijwilligers. Home-Start is actief in
Rotterdam Zuid en op de Noordelijke
Maasoever van Rotterdam. In heel Rotterdam zoeken wij daarom vrijwilligers
die affiniteit hebben met dit vrijwilligerswerk. In mei/juni start er weer een
training; er zijn nog plaatsen vrij!
Ina Gebuijs
Coördinator Home-Start Rotterdam
Eudokiaplein 32, 3037 BT Rotterdam
010-2653930/06-22280993
Werkdagen: ma, di en do
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Trammuseum
Rotterdam heropend

Wandelen voor
een betere conditie

Het Rotterdams Trammuseum is zaterdag 2 april voor het publiek heropend.
Het museum, dat jarenlang was ondergebracht in een overgebleven deel
van de oude RET-remise aan de Nieuwe
Binnenweg, heeft een gastvrije nieuwe
plek gevonden in de oude RET tramremise aan de Kootsekade. Daarmee is
het mobiele erfgoed van Rotterdam weer
veilig gesteld.

Steeds meer mensen gaan wandelen en
bewegen. Wandelen is een laagdrempelige beweegvorm, die door iedereen
beoefend kan worden. Wandelen wordt
gedaan om conditie – gezondheid en
sociaal contact te verbeteren of te verhogen.

In de remise Hillegersberg is niet alleen de complete collectie historische oude trams ondergebracht,
maar ook de oude trams die worden gebruikt voor
de lijnen 10 en 11 en de verhuur aan groepen,
bruidsparen en partygangers. Ook staan daar de
bijzondere trams als de Tingeling, de Snerttram en
de Haventram.
Uit de historie niet alleen de eerste elektrische
trams uit 1905, maar ook alle trams uit de jaren
twintig en dertig, de bekende Vierassers met het
open middenbalkon en de”Allans” bekend van de
“Schiedamlijnen” zijn aanwezig. Bovendien wordt
een beeld gegeven van het openbaar vervoer in
Rotterdam en omgeving en zullen er elk uur ritten
worden gemaakt.
Vanaf 2 april tot 1 oktober is het trammuseum
elke eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot

16.00 uur geopend. Daarnaast kunnen groepen op
afspraak het museum bezoeken.
In de loop van het jaar zullen ook de bekende
‘moderne’ Schindlers en enkele bussen, die nu nog
worden gerestaureerd, evenals de eerste metro,
voor het publiek beschikbaar komen.
Hiermee wordt de nauwe samenwerking tussen
de Stichting RoMeO, verantwoordelijk voor het
beheren, restaureren en exploiteren van historische
Rotterdamse trams, bussen en metro’s, met de
Rotterdamse afdeling van de Tramweg Stichting,
verder onderstreept.
Meer informatie is te vinden op de website
www.stichtingromeo.nl

Om meer uit de wandelactiviteit te halen in het zinvol op een zo technisch mogelijk manier te lopen.
Hierdoor zal de lichaamshouding verbeteren en
daarmee het algeheel welzijn. Door technisch beter
te wandelen is het ook mogelijk langere afstanden
te lopen of zelfs te oefenen voor een vierdaagse.
StichtingSPAL verzorgt al geruime tijd wandeltrainingen voor sportwandelaars, nordic walkers,
lange afstand wandelaars, maar ook voor mensen
die lekker één of twee maal per week een uurtje in
de buitenlucht willen wandelen. Met ingang van 7
april is het ook mogelijk op donderdagavond van
19.00 tot 20.00 uur aan deze wandeltechniek trainingen mee te doen. Tijdens deze trainingen wordt
er aandacht geschonken aan het verbeteren van de
wandeltechniek, zowel voor sportwandelaars als
voor nordic walkers.
De wandeltechniektrainingen zijn op woensdagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur en met ingang van
7 april ook op de donderdagavond van 19.00 tot

Puzzel mee en win !!!

De laatste dagen is het groeizaam weer. Beetje vochtig, redelijk warm voor de tijd van het jaar. De tuincentra
doen weer goede zaken. De oplossing van de puzzel in de vorige krant haakt daarop in. De vele, vele inzenders
begrijpen al waarover we het hebben. Er zijn dit keer drie zeer gelukkige winnaars, die een prachtige prijs hebben
gewonnen: een weekend of midweekverblijf ter waarde van € 350,- in een 4- of 6 persoonsbungalow in een vakantiepark.
De uitkomst van de puzzel van 22 maart luidde:

Het gras moet weer gemaaid worden
De gelukkige winnaars zijn:
L. van den Berg-Joosse, C ’t Mannetje, H.P.M. Mondé
Horizontaal
1. bloemversiersel op kleding; 7. het gekochte (aanschaf); 12. explosieven
opruimingsdienst (afk.); 13. Spaans wijngebied; 14. rivier in Utrecht; 15. deelwoord (afk.); 17. rustteken in psalmen; 19. opsmuk (versiering); 21. titel (afk.);
22. oceaan; 24. plastificeren; 27. kolenemmer; 28. soort klooster; 30. zwarte
kleverige stof; 31. verwaande houding; 32. (door koorts) verward spreken; 33.
in samenwerking met (afk.); 35. windrichting; 37. onaangepast persoon (afk.);
38. zwaar bevleesde koe; 41. troefkaart; 42. tekengerei; 44. roemen; 46. meer
in Amerika; 47. berggeel; 48. melksuiker; 49. gast (eter); 50. schalkse jongen;
52. sportploeg (elftal); 54. afslijting van land door water en wind; 56. voor (in
samenstelling); 58. deel van kerkklok; 61. zangstem; 62. strafwerktuig; 64.
schil (vel); 65. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie (afk.); 67 duivenhok; 68.
stoot (duw); 70. deel van bijenkorf; 72. Chinese vermicelli; 73 strooisel als
broodbeleg; 76. plaaggeest; 77. jongensnaam; 78. kleine nota of mededeling;
79. chanson; 81. titanium (afk.); 82. vertragingstoestel; 83. bediende in livrei;
84. lidwoord; 86. voornaam tenor Pavarotti; 87. tentoonstellingsruimte voor
kunstwerken.
Verticaal
1. badplaats in Zeeland; 2. muzieknoot; 3. noodsein (afk.); 4. stand der edelen; 5. proeve van bekwaamheid; 6. land in Azië; 7. meisjesnaam; 8. reclameverlichting; 9. steen; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. levensgezel; 16. spinnenwebweefsel; 18. stuk doek of stof; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21.
Chinese vermicelli; 23. azijn; 25. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 26.
Engelse adellijke titel; 27. houtrolletje voor garen; 29. bladgroente; 32. groot
water in Nederland; 34. Russisch ruimtestation; 36. plaatkieuwige weekdieren; 37. liefkozing; 39. bijenhouder; 40. fraaie bloemsoort; 42. kanselrede;
43. Amerikaanse gouden tiendollarstuk; 45. vochtig; 46. Europeaan; 51. niet
thuis; 53. hooggelegen bergweide; 54. een enkele keer; 55. vruchtbare plaats
in de woestijn; 56. Braziliaanse (oud)voetballer; 57. uitroep van verbazing;
59. klein meertje; 60. veld- of kamptoilet; 62. mannelijke prostitué; 63. grappig; 66. algemene inspectiedienst (afk.); 67. afgericht (mak); 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. wilde haver; 73. groot Nederlands warenhuis;
74. sloom en traag; 75. kleur van de regenboog; 78. bloeimaand; 80. rivier in
Engeland; 82. rekening courant (afk.); 85. nummer (afk.).

20.00 uur.
De trainingen worden verzorgd door een allround
wandelsporttrainer (AWI 3)
We verzamelen bij het JCA aan de Albrandswaardseweg 180 te Poortugaal bij jachthaven
Rhoon en wandelen in en om de Rhoonse grienden
en langs de Oude Maas.
Voor meer informatie 010-5017428
www.stichtingspal.nl
Aad Wijntjes
010-5017428

Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons
U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 13 APRIL 2011
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl

Spec

Ook in het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk staan
vrijwilligers weer borg voor plezier bij de zorg

Vrijwilliger bij Humanitas...
vast en zeker iets voor u!
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Dit
jaar is een initiatief van de Europese Raad van Ministers
en is een podium waarop Europa alles wat op dit gebied
gebeurt in de schijnwerpers zet. Humanitas zet daarbij Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011
natuurlijk óók haar beste beentje voor. In deze en de volgende nummers van De OudRotterdammer zetten wij de diverse mogelijkheden om vrijwilligerswerk bij Humanitas
te doen in de schijnwerpers. Deze keer de Aktie Frisse Lucht (bedoeld voor kinderen in
sociaal-economisch moeilijke omstandigheden, die we een zorgeloze vakantie aanbieden
bij gastgezinnen in verschillende provincies) en Buddyzorg ( niet voor mensen met hiv,
maar ook met andere chronische of levensbedreigende ziekten)
Hoofddoelen van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk zijn het vieren en waarderen van de kracht van het
Nederlandse vrijwilligerswerk,
het publiek laten zien welke
soorten er zijn, het gunstige
Nederlandse klimaat voor het
vrijwilligerswerk behouden en
een positieve impuls geven.
Vijf miljoen
In Nederland zijn zo’n vijf miljoen vrijwilligers actief. Zij zijn
van onschatbare waarde voor
de samenleving. In Wij van Humanitas weten dat natuurlijk al
heel lang!

Eigenwaarde
De vrijwilligers vormen dus een
belangrijk onderdeel. Zij zorgen
immers o.a. voor ontspanning en
recreatie. Dat is niet alleen voor
iedereen een prettige afwisseling
in het dagelijkse leven, maar versterkt ook de eigenwaarde. Bezig
zijn met zaken die je leuk vindt,
werken met je handen, creatief
zijn, wandelen in de natuur, koffie
drinken met een goede bekende.
Kortom: eigenlijk gewone dingen
die het leven aangenaam maken,
maar zonder de inzet van velen
vaak niet mogelijk zijn. Niet alleen voor ouderen, maar ook op
het terrein van de maatschap-

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
kering en mogelijkheden voor
scholing en begeleiding. In al
onze vestigingen is er ieder jaar
een feestelijke vrijwilligersdag.
Voor onze cliënten zijn wij altijd
op zoek naar nog veel meer van
deze uitblinkers. hiernast een
paar jvoorbeelden van onze activiteiten. Een volgende keer méér!

Belangstelling?
Het vrijwilligerswerk geeft
vele mensen regelmatig een
heleboel voldoening. Heeft
U ook interesse in de talrijke
mogelijkheden die dit werk
biedt? Wilt u zich als vrijwilliger
bij Humanitas inzetten? Vraag
vrijblijvend informatie:
010 – 461 53 47, mail naar vrijwilligerswerk@stichtinghumanitas.nl of kijk op
www.stichtinghumanitas.nl
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Geen hospitalisering
De goede toegankelijkheid en
de multifunctionele voorzieningen bevorderen dat ook
velen ‘van buiten’ de Humanitasvestigingen bezoeken.
De aanwezigheid van wijkbewoners en ook vrijwilligers bij
Humanitas bevordert de geestelijke vitaliteit en de wens
van de bewoners zelf iets te
doen of te ondernemen. Zonder deze vrijwilligersbestaat
de kans op hospitalisering.
Mensen raken dan zó gewend
aan verzorging dat men zich
daarbuiten moeilijk meer kan
handhaven.

pelijke dienstverlening werkt
Humanitas met gemotiveerde,
sociaal ingestelde vrijwilligers,
die onmisbaar zijn bij hulpverlening aan mensen die om de een
of andere reden, vaak buiten hun
schuld, maatschappelijk in de
knel zijn gekomen.
Eén familie
Bij Humanitas in Rotterdam zijn
duizenden vrijwilligers actief. In
de reguliere zorg ontbreken vaak
welzijnselementen die in de Humanitasvisie onontbeerlijk zijn.
Natuurlijk doen we er iets voor terug. De vrijwilliger hoort er als belangrijke medewerker helemaal
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