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Een opera voor
een kind aan de haven
De drie mannen kwamen uit het
café op de hoek en ik vond ze
meteen al bijzonder. Misschien
kwam het doordat de oudste van
de drie over mijn blonde haren
streek en iets zei in een taal
die ik niet verstond, maar dat
was het niet alleen. Het waren
zeelieden, dat zag je als kind
uit de havenbuurt meteen, maar
daarom waren ze nog niet bijzonder, want buitenlanders zag
ik wel meer. De Chinezen in dezelfde blauwe broeken en jasjes
die altijd achter elkaar liepen,
de negers die zo donker waren
als de nacht en de mannen die
naar ‘China Town’ vroegen. Maar
deze waren anders. Dat vonden
onze ouders blijkbaar ook, want
geen één moeder schreeuwde
iets over naar huis komen en
dus was het goed. Vanavond
was alles anders.

Een zomeravond in 1952 in de Brielselaan met uitzicht op de Maashaven.
Bloedheet was het geweest, binnen
was het nog zo warm dat niemand
van ons naar bed hoefde. Veel van
onze ouders hingen uit de ramen van
hun portiekwoningen. De mannen
in hun witte onderhemden en de
vrouwen in dunne zelfgemaakte
zomerjurkjes. Andere ouders zaten

- Het uitzicht op de Maashaven vanaf de
Brielselaan. -
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- De Brielselaan jaren vijftig. Foto: collectie Arnoud Voet -

op de stoep te praten en te roken. De
vader van Roosje kwam laat uit zijn
werk en stopte bij ons groepje en de
drie mannen. Hij stelde al snel vast
dat het Italianen waren en de vader
van Roosje kon het weten, want die
werkte bij de krant.
Dronken
De Italiaanse mannen kletsten tegen
ons met handen en voeten en toen
ze de ijswinkel van Smaling zagen
riepen ze ‘Gelato’ en we gingen
met z’n allen naar binnen. Ze waren
misschien een klein beetje dronken,
maar dat interesseerde ons niet, dat
kenden we wel van onze vaders op
zaterdagavond.
Daar stonden we, zes kinderen,
allemaal likkend aan een ijsje en de
drie mannen leken ervan te genieten.
Ze zwaaiden naar onze ouders, die
hangend vanuit de ramen of zittend
op de stoepjes alles goed konden
volgen. Ze riepen een paar keer
Arrivederci en gingen op weg naar
de havenkant, waar ergens hun schip

Applaus
Ik vond het prachtig, met een brok in
mijn keel hoopte ik dat aan dit lied
nooit een einde zou komen. Ik vond
het mooier dan dat ik ooit in de kerk
of op de radio had gehoord.

Begrafenis - Crematie
www.vanderspekuitvaart.nl

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

Tonko Tomeï
Generaal Maczekstraat 73
4818 BV Breda
Geboortedatum 20-01-1944
076 54 29 464
tonkotomei@hetnet.nl

Aan het einde van het lied sloeg de
oudste van de drie zijn armen om de
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Oproep oorlogsverhalen
twee anderen en bij de laatste tonen
stonden er tranen in zijn ogen. We
klapten tot onze handen er pijn van
deden en alle ouders klapten mee en
degene die op de stoep zaten gingen
er zelfs bij staan.
Even later, na het applaus, liepen
we met de drie mannen mee tot aan
de loopplank van hun schip en we
zwaaiden tot we ze niet meer zagen.
Teruglopend probeerden we het lied
na te zingen, we imiteerden ook de
gebaren van de drie en onbewust
misschien ook wel hun passie.
De vakantie was bijna om, niemand
van ons was de stad uit geweest,
dat maakte ook niet uit want deze
belevenis zou ik nooit meer vergeten.
Een groter vakantiegeluk dan die
avond is ondenkbaar.

moest liggen en toen gebeurde het.
Ze stopten, spraken even met elkaar,
draaiden zich naar de kant van de
huizen en begonnen te zingen. Niet
zomaar een liedje, maar iets dat wij
niet kenden, alsof ze al zingend een
prachtig verhaal vertelden. Daar
stonden we, zes buurtkinderen en
we werden muisstil. Onze ouders
stopten met praten en grapjes maken
want ook die hoorden en zagen iets
bijzonders. Het leek alsof we in een
ﬁlm terecht waren gekomen. De
vader van Roosje zou later uitleggen
dat ze een stuk uit een opera hadden
gezongen. Maar van die uitleg snapte
ik niets.
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De herdenkingsdagen in mei
komen er aan. Zoals elk jaar
besteedt De Oud-Rotterdammer in
de komende uitgaven aandacht aan
de belevenissen van onze lezers
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vanzelfsprekend wordt het aantal
mensen, dat die donkere periode bewust heeft meegemaakt,
steeds kleiner. Natuurlijk blijven
de verhalen van deze lezers zeer
welkom. Daarnaast doen wij een
oproep aan de vijftigplussers – de
babyboomers- , die na of in de
oorlog zijn geboren, om eens op te
schrijven welke invloed de oorlog
op hun leven en opvoeding heeft
gehad. Zeker Rotterdammers,
die speelden op gebombardeerde
vlakten en opgroeiden met ouders
die het moeilijk hebben gehad (Jodenjacht, Hongerwinter), moeten
herinneringen hebben, die voortkomen uit de periode 40-45.
Wij nodigen u uit uw herinneringen zwart op wit te zetten.
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NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
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RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395
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Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy
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KUNSTGEBITTEN


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




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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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Toen varen nog ontdekken was
Geen stad in Nederland, die beter beseft wat er is veranderd in de
internationale scheepvaart dan Rotterdam. De veelgehoorde uitspraak:
“vroeger was alles beter”, gaat lang niet altijd op. Maar onder zeelieden
is het wel een heel begrijpelijke uitdrukking. Ze hebben gewoon gelijk,
voor zeemannen was vroeger het leven leuker en dus beter.
Dat besef je na het lezen van het pas
verschenen boek “Bericht uit de Vetloods”. Geschreven door oud-machinist Hans Guikink. Hij voer in de jaren
vijftig en zestig voor de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd over alle wereldzeeën. Was soms twee jaar van huis.
Zoals Nederlandse vrachtwagenchauffeurs de grootste transporteurs in Europa zijn, zo waren vooral Rotterdamse
zeelieden in de jaren vijftig en zestig
de grootste vervoerders op de oceanen.
Het waren de gouden jaren voor de
koopvaardij. Ze voeren van India via
Indonesië naar Amerika en dan naar
Australië en terug. Overal waar een
vracht lag te wachten, daar kwamen
ze. En dat alles met voornamelijk in de
Rijnmond gebouwde vrachtschepen,
die niet alleen alle stormen moesten
kunnen doorstaan, maar er ook nog
mooi uit moesten zien.
Laden en lossen duurde toen veel
langer, dus hadden zeelieden dagen
en soms weken de tijd om een land
te verkennen. Ze gingen de wal op en
ontdekten de wereld. Nu is dat anders.
Na 24 uur is een veel grotere schuit gelost en geladen, de zeeman heeft geen
tijd meer voor New York, Manilla,
Singapore of Rotterdam. Tijd is geld.

Daarom bestaan er amper meer echte
zeemanscafés. Ook niet in Rotterdam.
Jammer, al moest je oppassen voor
dronken Scandinavische zeemannen,
die waren wel erg lastig.
Windkracht twaalf
Schrijver/machinist Guikink doorliep
de School voor Scheepswerktuigkundigen aan de Willem Buytewechstraat
en droeg verplicht een uniform, op
maat gemaakt bij Jos Cohen aan
de Scheepstimmermanlaan. Op 5
november 1954 monsterde hij aan
op het vrachtschip, de Wonorato. Op
zijn eerste reis maakte hij ook meteen
de zwaarste storm mee uit zijn hele
carrière. Een orkaan met windkracht
twaalf, het schip lag 44 graden
bakboord en even daarna 44 graden
stuurboord. Was de motor uitgevallen een reële kans - dan waren ze met man
en muis vergaan. Een machinist beseft
dat risico als geen ander.
Een ander groot verschil met de hedendaagse scheepvaart is dat zeeschepen,
die kleiner waren en minder diepgang
hadden, regelmatig steden aan rivieren
bezochten, dus landinwaarts voeren.
Zeelieden deden in die tijd veel meer
levenservaring op. Het waren ook

wereldreizigers, die andere culturen
leerden kennen. Guikink was getuige
van de angst voor communisten in de
jaren vijftig in de Verenigde Staten en
ergerde zich aan alle veiligheidsmaatregelen. “De communistenangst was
totaal belachelijk.” In Houston mocht
hij niet achterin de bus zitten, omdat
dat deel voor de gekleurde medemens
was bestemd. Guikink: “Het viel mee
dat ze geen aparte oversteekplaats voor
voetgangers met een ander kleurtje
hadden”.
Maar ook:
In Amerika was het in die jaren heel
gewoon dat je werd uitgenodigd om
met iemand of met een heel gezin naar
de kerk te gaan, te barbecueën of de

omgeving te verkennen. Vriendelijke
mensen, die je uitnodigden om te
blijven logeren.
En ook:
Op de terugweg van Los Angeles naar
zijn schuit werd hij aangehouden,
omdat hij op een snelweg ﬁetste. Niet
zo heel gek voor iemand, die even
tevoren zijn eerste verkeerslichten had
gezien. En ja: In Papeete (Tahiti) zat
hij in een bar naast Marlon Brando,
zonder dat hij hem herkende. Hij sprak
de ﬁlmacteur erop aan dat hij per
abuis uit zijn glas bier dronk. Brando
verontschuldigde zich en gaf hem een
nieuwe pils.
Tot slot: Hij voer op het laatste Nederlandse schip “De Texel” dat Nieuw

c foto burosolo.nl

Cox Column

Het is natuurlijk een fabelachtige belevenis als je merkt bijvoorbeeld dat je na al
die jaren nog zoveel vrienden hebt. In
dat vak van ons, dat bij tijd en wijle toch
echt met gemak de vergelijking met de
welbekende slangenkuil kan doorstaan.
Niets van dat alles. Een en al warmte
straalde van het toneel af, waar de ﬁne
ﬂeur van onze professie zijn vrije avond
aan het opofferen was te mijner ere.
Zonder de artiesten, onder meer Simoontje Kleinsma, Johanna de Waanzinnige,
Rients, Bertus, Richard Groenendijk,
Leentje Towers noem maar op, tekort
te doen, vond ik vooral de variëteit van
mensen zo verrukkelijk. Wat denkt u
dat er door je heen gaat als plotseling
Willem van Hanegem, Ivo Opstelten

en Ahmed Aboutaleb op de bühne een
liedje van je staan te zingen? Waarna
de huidige burgemeester je nog eens
in een speech uitbundig lof gaat staat
toe zwaaien. Dat iemand van de andere
kant van het vak als André van Duin de
moeite neemt een ﬁlmpje voor je op te
nemen. Door schrijvers als Jan Boerstoel
en Ivo de Wijs werd ik geroemd. Ik
noem niet iedereen, dat is geen doen
, maar neemt u van mij aan, ze waren
allen groots. Ik ervoer het als een warme
zomeravond-plensbui.
En denkt u nu niet dat ik naast mijn
schoenen ga lopen, daar ben ik veels te
oud voor geworden.
Hier ter stede, in Rotjeknor, heerste wat
ongenoegen dat een en ander zich te

Uitgeverij Boekscout.nl Soest,
ISBN 978-94-6089-978-2
Dirk Mellema

- De Wonorato (foto Nedlloyd) -

die grote stad,
CCtje Amsterdam,
die is gebouwd op palen…
De laatste weken ben ik nogal uitgebreid gefèteerd, dat zult u
wel gelezen hebben. In Amsterdam woedde het Kleinkunstfestival en in het kader daarvan wordt er om de twee jaar iemand
in het zonnetje gezet. Ik heb zelf in het verleden een paar maal
met veel plezier meegedaan met het eerbetoon aan onder andere Harry Bannink, Wim Ibo en drs. P. De eerste twee zijn niet
meer onder ons. Dit jaar hadden ze mij uitgekozen, misschien
mede om de tijd voor te zijn. Ik zag er als een berg tegen op,
maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik het met uitbundig
plezier heb ondergaan.

Guinea aandeed als kolonie. De lading
bestond uit wapens. ‘Bericht uit de
Vetloods’ is zeker ook interessant voor
liefhebbers van de techniek, die er aan
te pas kwam om de wereldzeeën te
bevaren. De schrijver was machinist en
is dat duidelijk nog steeds. Nogal wat
pagina’s beschrijven de wonderen van
de scheepstechniek uit die tijd. Voor
de liefhebbers belangwekkend, maar
voor de niet-techneuten en voor de
geschiedschrijvers zijn de ervaringen
van een nuchtere jonge zeeman, die
totaal onbekende landen en culturen
bezoekt boeiender.

Groot Mokum afspeelde. Ja luister eens,
het is het AMSTERDAMS kleinkunstfestival, dan kunnen ze natuurlijk moeilijk de cascadee gaan afhuren. En, u weet
het misschien niet, maar in tegenstelling
tot wat wel eens gedacht wordt, ik vind
Amsterdam een hele leuke stad. Daar
komt ie weer: ik kom er altijd graag , en
ik ga er ook altijd graag weer weg. En
gelukkig had Johan Cruijff zich nergens
mee bemoeid.
Ach mensen, ik heb in Amsterdam meer
opgetreden dan waar ook. In 1962 voor
het eerst, in Bellevue op de Leidse Kade,
in een toneelstuk met Lily Bouwmeester
en Louis Borel. In ’64 en ’65 speelde
ik met Jan Willem ten Broeke een paar
weken in het Lido, dat toen werd gerund
door het studentencorps onder leiding
van Jop Pannekoek. U weet wel, het
Lido uit het beroemde Snip en Snaplied
van tijdens de oorlog:
“Als op het Leidseplein de lichtjes weer
eens branden gaan,
en ’t is gezellig op het asfalt in de stad.
En bij het Lido gaan de blinden voor het
raam vandaan,
Dan gaan we kijken naar het sprookje
lieve schat…”

Geschreven door Jaques van Tol, die
verder zo jammerlijk fout was in die tijd.
Later speelden Jan Willem en ik weer
onderin Bellevue, dat inmiddels Lureleitheater heette, en toen kwam ik bij
Lurelei en speelde daar vier jaar achter
elkaar. Later met de musical “Promises”
vier maanden in Carré. Een maand met
Frans Halsema in het de la Mar, en later
met Simone Rooskens, en nog weer later
met “Fien” weer drie maanden in Carré.
En dat is nog niet eens alles, nee, in
Mokum heb ik altijd prettig gewerkt.
Je begrijpt eigenlijk ook niet waar ze
die grote mond vandaan hebben, het
is namelijk allemaal zo schattig, al die
grachtjes en die trapgeveltjes en die
bordèsjes…
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Stad B.V.

SS

De Oude Stad bv is een jonge, snel
groeiende uitgeverij, die zich richt op de
zeer omvangrijke 50-plus-doelgroep.

Voor De Oud-Rotterdammer en De Oud-Utrechter
zijn wij op zoek naar

Een ervaren advertentieverkoper m/v
l

l
l

l

l

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit telefonische
verkoop voor beide uitgaven, in voorkomende gevallen uitgebreid met persoonlijke klantbezoeken.
Het dienstverband bedraagt minimaal 32 uur per week.
U werkt in een klein, ambitieus team, dat zijn thuisbasis heeft
in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Binnen onze organisatie zijn voor een commerciële topper
volop doorgroeimogelijkheden aanwezig.
Wij verwachten van u een doortastende mentaliteit, ervaring
met telefonische advertentieverkoop en aantoonbare verkoopkwaliteiten.

bens
Mode voor
bens
ieder moment! bens
MODE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fred Wallast
0180-322575
fred@deoudrotterdammer.nl

Wij zijn er altijd
als u ons nodig
heeft!

De Oude Stad bv
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

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

* Kent u binnen uw familie (kinderen, kleinkinderen) iemand met uitstekende verkoopkwaliteiten? Wijs hem of haar dan op deze vacature. Als wij de door u aanbevolen verkoper in dienst
nemen en hij/zij blijkt na twee maanden goed te functioneren, dan wacht u een mooie prijs.

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

Laat U verrassen
door onze
FRANKWALDER
collectie

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

Monuta Memoriam
Langenhorst 100

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

Rob Monsma

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

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN

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

EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,

Delfshaven

(010) 2847362 of
(010) 2763852
of

0647 775893

Email:
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

”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 140”
Deze WWDN-foto was er weer typisch eentje van Zuid. Uit alle hoeken
van de wereld kwamen de oplossingen binnen. Duidelijk is dat het hoekje
Brielselaan/Maashaven voor velen niet zomaar een stukje Rotterdam is.
Opmerkelijk bij de inzendingen was, dat 75% van de inzenders van
mening was, dat de schuin naar links lopende straat/weg op de raadfoto
de Wolphaertsbocht is. Maar die straat was echt buiten beeld en ligt ver
rechts buiten het kader van de foto. De ‘schuine’ straat op de WWDN-foto
140 is de Mijnsherenlaan. Maar omdat de ‘Wolphaertsbocht-benoemer’s’
het verder bij het rechte eind hebben, zijn hun oplossingen ook bij de
vijfjarige.”
stapel ‘goede oplossingen’ terecht gekomen.

Stef Stolk (Valkenswaard): “De foto van
opgave 140 toont het gebouwencomplex van Meneba (Meelfabrieken der
Nederlandsche bakkerij) gelegen aan de
Brielselaan en de zuidoever van de Maashaven. Met binnenvaartschepen werd
graan aangevoerd en via zuigbuizen werd
het graan opgezogen en opgeslagen in
silo’s. In de fabriek werden hieruit door
vermaling bloem en meel vervaardigd.
Ook andere bakkerijproducten, zoals
griesmeel en banketspijs, werden hier
geproduceerd. In de Maashaven lagen
destijds vele drijvende graanelevatoren,
waarmee uit een zeeschip graan werd
opgezogen en via een stortpijp in het
ruim van een binnenvaartschip werd
overgeslagen.
Ik heb er destijds als vakantiewerker in
de zomer van 1968 op het kwaliteitslaboratorium gewerkt. Ik hield me onder meer
bezig met vocht-, vet- en suikerbepalingen van bakkerijproducten. Een naam die
ik me nog herinner was die van de heer
Bartels, die naar ik meen de directeur
was. Het oudste gebouw is ontworpen
door de bekende Rotterdamse architect
Michiel Brinkman in de stijl van Het
Nieuwe Bouwen. Ik herinner me nog het
statige trappenhuis naar de kantoren en
het laboratorium.“
C.Kraak (Krimpen aan den Ijssel):
“Overduidelijk is dit de meelfabriek van
Meneba. Dit doet mij altijd denken aan
de zware vrachtwagens met meelzakken,
die de poort op de Brielselaan uitreden en
dikwijls dan hun weg vervolgden door de
Den Hertigstraat. Dit was voor spelende
kinderen in de straat soms een gevaarlijke
situatie. Ik kan mij nog goed herinneren
dat, ik schat ergens in het begin van de jaren vijftig, een klein meisje is overreden
over haar been. Zij heeft haar been kunnen behouden. Ik kan mij de situatie nog
steeds voor de geest halen. Zij woonde
volgens mij boven de fietsenstalling (van
Van der Ende?) in de Den Hertigstraat
(Ik hoop dat hier een reactie op komt.
AvdS).”
Herman Meijer (Burlington Ontario:
Canada) “Maashaven”
C.J. van der Stokker: “Vroeger op school
in de Zwartewaalstraat (lagere school
Willem van Oranje) zat ik op de eerste
verdieping van het gebouw en vanuit het
raam had ik op een gegeven moment in
een klas, in de verte zicht op een gedeelte
van dit gebouw, dat bij somber weer een
bepaald gevoel van weemoed gaf. Later
op weg naar mijn werk of zo fietste ik er

nogal eens langs. De laatste jaren soms
ook weer, sinds ik weer op Zuid woon.
Volgens mij is dit het gebouw van wat nu
de Meneba heet, gezamenlijke meelfabrikanten Nederland op de Brielselaan.”
I. den Boer (Dordrecht): “Dit is de oude
Maashaven (Maashaven ZZ) met de
Maashavensilo. Ik denk dat dit een foto
is uit de jaren 50. Op de achtergrond
de oude Mijnsherenlaan, nog zonder de
metrobaan. Naast de silo de Quaker, die
zit er nog. Achter de silo de Brielselaan,
met de rails voor de trein. Later is een
gedeelte van de huizen van de driehoek
gesloopt, daar liggen nu tramrails.”
RJ van der Kubbe: “Hier werd het meel
gemalen voor alle broodbakkerijen in en
om Rotterdam en ver daarbuiten; deze
fabriek stond aan de Brielselaan 115.“
L. W. Volk (Spijkenisse): “Ik kwam voor
het eerst aan de Maashaven, toen ik verkering kreeg met een schippersdochter.
Zij lagen toen met het binnenvaartschip
in de Maashaven bij machinefabriek Bosman, een afgesloten terrein waar je niet
zomaar op kon lopen (moest altijd via de
portier). Nu had ik voor al die bedrijven
niet zoveel aandacht toentertijd. Wel weet
ik nog, dat er de fabriek De Quaker was
(daar rijdt nu de metro vlak langs). Verderop de MeNeBa-meelfabriek en aan het
einde van de Brielselaan de vuilverbranding van de Roteb. Daar kwam ik nog
wel eens, omdat ik van 1980 - 2005 daar
heb gewerkt.”
Emma Pasman (Harlingen): “We zijn
al 36 jaar niet meer woonachtig in
Rotterdam, maar we denken dat het de
graansilo’s zijn. Met de complimenten
voor jullie krant!!!”
E.M. Nederlof (Lekkerkerk; “Meneba
Maashaven. Ik heb jarenlang in de Rotterdamse havens gevaren met een bunkerboot, genaamd Trolek 4 om de binnenvaartschepen te voorzien van gasolie en
scheepsartikelen. De foto is omstreeks de
jaren zestig genomen, gezien de schepen
die er liggen afgemeerd.”
L.K. Kraak-Wendrich (Haulerwijk): “Wij
liepen als kind vanuit de Christiaan de
Wetstraat via de Maashaven en Brielselaan (Menebafabriek) naar de voetgangerstunnel, om de eendjes in het park
brood te geven. We gingen dan vanuit
het park met het pontje naar Katendrecht
terug naar huis. Dat kon toen nog als
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Henk van Kruijsbergen (Aichach – Duitsland): “Dit is de Maashaven. Op de kopse
kant waren de steigers, waar de binnenschepen op vracht lagen te wachten.
Ook waren later nog de elevators, die de
schepen drijvend laadden en losten. Mijn
moeder stond doodsangsten uit, want ik
was altijd rond de havens en kon amper
zwemmen. Mijn oom was schipper op
een drijvende kraan van de SHV, altijd
spannend om een dagje mee te mogen.”
Aad van der Leer (Zwijndrecht): “Dit is
de Meelfabriek aan de Brielselaan, die in
1956 een nieuwbouw/uitbreiding realiseerde. Als jong vertegenwoordiger voor
de Dordtse Glashandel moest ik voor het
eerst het glas opmeten in een nieuwbouwproject. Ik nam de binnenmaat (dagmaat)
van de ruiten en trok daar nog speling
van af. Honderden ruiten waren daardoor
te klein, wat een enorme schadepost was.
Mijn baas heeft het destijds als leergeld
opgevat.”
Tussen de oplossingen was een inzending
die fout was. Later bleek het de enige
foute bijdrage te zijn:
J.G. Rutten (Villetelle-Frankrijk):
“Antwoord: Het HAKA-gebouw aan de
Vierhavenstraat. Herinner me dat ik met
mijn vader, die vrachtwagenchauffeur
was, wel eens een vracht bij dit gebouw
moest afleveren.”
Omdat ik ‘vroeger’ altijd Fordje wipte
bij de HaKa, verdiepte ik me in deze
oplossing. Ik zag toen, dat dit gebouw, op
de kop van de Lekhaven, eigenlijk net zo
massaal en imposant is als ‘de silo’ van
de WWDN-foto.
A.M. Spiering (Capelle a/d Ijssel):
“Graansilo aan de Maashaven. Ik kom
zelf uit de Millinxstraat, dus niet ver hier
vandaan. Je ziet op de foto duidelijk de
graansilo van de graanelevator maatschappij (GEM) aan de Maashaven, met
een stukje Brielselaan en een nog kleiner
stukje Mijnsherenlaan. Ik kwam vaak
kijken naar het laden en lossen van de
rijnaken, die je op de foto ook ziet liggen.
Je zag dan een zuigbuis de schepen in
gaan, die het graan opzoog. Er waren
vaak hele grote ratten in de buurt van de
silo te zien, helemaal volgevreten met
graan. Als de wind richting het zuiden
stond, rook je het graan tot in de wijde
omtrek. Het was voor mij de geur van
thuis, in de tijd dat ik niet meer in de
buurt woonde. Zodra ik de silo rook, wist
ik weer dat ik thuis was. Even verder in
de Maashaven was een klein platformpje

waarvandaan je in het water kon springen
en zwemmen in de haven. Tegenwoordig
is de silo eerst omgebouwd tot een disco
en nu een behuizing voor aankomend
kunstenaars of zo.”
K. Bakker (Oosterhout): “Waar de
graanschepen werden gelost, ongeveer
aan het begin van de graansilo, dat is het
hoge gebouw links op de foto. Iets meer
naar links werden schepen geladen met
veevoer; helemaal rechts is de bloemsilo,
daar werden de schepen geladen met zakken meel. Ik heb het vermoeden dat deze
meelfabriek ongeveer 90 jaar oud is en
vermoedelijk de grootste van Nederland.
Wat mij ook nog bijstaat, is dat de laatste
paard en wagen, die nog meel naar de
bakkers bracht, volgens mij van G. van
Ettingen was.”
Ook kwam er, tussen de tientallen inzendingen, een oplossing binnen van Garrelt
van Waning, directeur van de Koninklijke

Aannemingmaatschappij Van Waning bv:
“De vader van Jaap Koen, Kees Koen
heeft inderdaad bij ons gewerkt en wel
van 1950 tot en met zijn pensionering in
1971. Na de oorlog, in de beginjaren ‘50,
zijn we met de bouw van het complex
begonnen. Bijna het hele project is door
ons gerealiseerd. De silo’s zijn gebouwd
met een glijbekisting. Als kleine jongen
(geboren 1948) ging ik dan met mijn
vader mee op de steiger om naar het
storten van beton te kijken. Uw redacteur
woont aan de Sint Jobsweg! Ook het Sint
Jobsveen aan de Sint-Jobshaven hebben
wij gebouwd. Thans is dit een woningbouwcomplex.”
De Rotterdamse attentie, die deze keer
door de Koninklijke Van Waning ter
beschikking wordt gesteld, is gewonnen
door Ron van der Neut, Den Uylsingel
39, 3066TC Rotterdam.
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 142

Dit is typisch zo’n Rotterdamse straat, waar het heerlijk en rustig wonen was. Ik praat
nu over 1950. Maar sinds de komst van verschillende dingen, zoals een Euromast, is rust
een achterhaalde zaak.
Toch zal de echte bewoner daar niet snel vertrekken; deze woonwijk is zijn wijk! Ondanks de drukte én de meest vreemde sloopplannen.

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 2 mei 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

Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Gehee
l verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demo
ntage/montage
 Klusse
nservice
 Verhu
isliften verhuur
 Verhu
izingen binnen de gehele
EU
 Senior
en-verhuizingen
met zorg en aandacht 10
% korting


VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

BEDRIJFSPANDEN

gaan wonen.
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner
Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning
de staat van oplevering
 Woning en/of het bedrijfspand wordt in
tichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de wonings
s laminaat/vloerbedekking etc.
zoal
l
 Wij verwijderen de gehele restboede



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 & van Oossanen woondecor biedt u eeene 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 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.

WoodLine®
kozijn met rechte
verbinding

KOZ
IJN

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

DECO VLOER

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

www.decovloer.nl

GRATIS GELEGD VANAF 25M2

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

KARAKTER
VAN HOUT
VOORDELEN VAN
KUNSTSTOF

1.125.1.350.1.575.-

Prof
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NIEUW!
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SCH
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WoodLine® kunststof kozijn
Door de rechte verbinding de uitstraling van een houten kozijn en
de voordelen van kunststof. Gekeurd en voorzien van KOMOcertificaat. Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!
Binnenzonwering en raamdecoratie
- plaatsbaar met magneetstrip (niet boren).
- frame in ieder gewenste kleur.
- jalouzie en plissé (met of zonder verduisteringstof).
Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek
onze showroom op James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in
Gouda of bel 0182 52 70 89.
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

We worden gelukkiger, ouder en ons welvaartsniveau neemt langzaam maar zeker toe. Dat zijn niet zomaar loze
kreten, maar wetenschappelijk vastgesteld door onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau in recente
rapporten als ‘Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010’ en in het ‘Armoedesignalement 2010’.

Gelukkiger,
ouder
en welvarender
Informatie

De mensen, óók de ouderen, zijn steeds gelukkiger. Maar uit studies blijkt ook dat ‘de
ouderdom met gebreken’ komt, zij het veel minder dan vroeger. Natuurlijk hebben deze
wetenschappelijk onderbouwde stellingen betrekking op de algemene situatie van
ouderen. Er zullen altijd mensen zijn, die zich volstrekt ongelukkig voelen en die zwaar
tobben met hun gezondheid.

Opinie

Economisch gezien is het met Nederland de afgelopen tien jaar crescendo
gegaan. Het jaar 2000 was het beste uit
onze geschiedenis en 2008 heeft dat
zelfs nog overtroffen.
In die periode is de Nederlander er gemiddeld op vooruit gegaan. De armoede
liep verder terug. ,,Persoonlijk gaat het
goed met de mensen: 80 procent zegt
desgevraagd gelukkig tot zeer gelukkig
te zijn. En dat geluk strekt zich verder
uit dan alleen thuis, ook op het werk en
met de baas, met vrienden en familie,
met het inkomen, het huis en de buurt is
men heel tevreden.’’
Een van de redenen is ook het stijgende
gezondheidsniveau. De ouder wordende
mens ontvangt meer pensioen gedurende langere tijd. Wel vragen ouderen
in de laatste levensfase om meer en
langduriger zorg, die alleen daardoor al
duurder wordt.
Opvallend is dat de familiestructuur
directer is in rechte lijn, gebaseerd
op ouders, grootouders en soms zelfs
overgrootouders. En wat minder op
zussen, broers, tantes en ooms, neven
en nichten. De familiebanden zijn de

afgelopen decennia meer op vriendschapsbanden gaan lijken en wat minder
op verplichtingen.
Dankzij de AOW (sinds 1957) en
Algemene Bijstandswet (1965) hoeven
volwassen kinderen hun ‘behoeftige
ouders’ niet meer zo veel ﬁnancieel te
ondersteunen. Minder draagkrachtige
ouders zijn daardoor niet langer afhankelijk van hun kinderen.
Wel worden de familienetwerken steeds
complexer door echtscheidingen.
Levensstijl
De gemiddelde levensduur neemt ook
nog steeds toe. Van bijna alle tijden is
het wel zo dat mensen met een lage
sociaal-economische status vaker
ongezond leven dan mensen met een
hogere: zij roken vaker, drinken méér
alcohol, kampen vaker met overgewicht
en eten vaker ongezond. Wel is het
zo dat het aantal drugsgebruikers en
probleemdrinkers niet meer groeit en de
trend van (ernstig) overgewicht lijkt te
stabiliseren. Overigens is nog steeds 40
tot 50 procent van de Nederlanders te
zwaar. Een op de negen kampt zelfs met

ernstig overgewicht.
Het aantal rokers nam de afgelopen
jaren, na jaren van stilstand, toch weer
wat af. Maar Nederland kent met 27
procent nog steeds een hoger percentage rokers dan omringende landen. De
doelstelling in de Preventienota van de
regering, om in 2010 hooguit 20 procent
rokers te hebben, is bij lange na niet
gehaald.
Ongezonde leefgewoonten komen
vaak in combinatie voor. Vooral onder
groepen die weinig opleiding hebben
genoten. Dat effect treedt op in alle leeftijdscategorieën.
De vergrijzing van de bevolking vertaalt
zich in het aandeel van de 65-plussers.
Dat zijn er nu 2,5 miljoen (25 procent),
terwijl dat in 1950 nog slechts vijftien
procent was. Over dertig jaar verwacht
men dat tegenover iedere 65-plusser
nog maar twee personen staan, die
jonger zijn dan 65 jaar.
De inkomenssituatie van de Nederlanders mag dan wel aanzienlijk zijn
verbeterd in de afgelopen tien jaar, toch
moet bijna zeven procent van de 6,9
miljoen huishoudens leven onder de

zogenoemde ‘beleidsmatige inkomensgrens’, die netto nog iets onder
de minimale uitkeringen ligt van de
diverse groepen, mede door het moeten
afbetalen van schulden.
Van de 482.000 armoedige huishoudens
rapporteert ruim elf procent onvoldoende geld te hebben voor een warme
maaltijd met vlees, vis of kip om de
dag. Bijna 40 procent had niet genoeg
geld om regelmatig nieuwe kleren te
kopen. Meer dan een derde (37 procent)
gaf aan (zeer) moeilijk te kunnen
rondkomen.
Armoedegrens
In twee van de drie steden, Rotterdam
en Den Haag, waar deze krant verschijnt, is de armoede ook het grootst
met een inkomen onder de beleidsmatige grens van boven de tien procent. In
Utrecht is dat ‘slechts’ 6,6 procent. Dat
schijnt ook te komen doordat in Utrecht
het aandeel niet-westerse allochtonen
ruim twaalf procent lager is dan in de

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
Hartig woordje met
zus spreken over erfenis
Mijn broer is helaas veel te vroeg (64)
overleden. Mijn zus en ik zijn de enige
erfgenamen. Nu had mijn broer een
levensverzekering, die mijn zus uitbetaald wil hebben, minus 72 procent
belasting. Ik wil die graag voortzetten,
zodat mijn kinderen later er wat aan
hebben. Kunnen wij ons erfdeel naar
eigen inzicht besteden? Wij hebben
een goede notaris, maar ik krijg van
hem maar geen antwoord. Misschien
omdat mijn zus de oudste is en het dus
voor het zeggen heeft? Ik hoop dat u
mij kunt helpen, want ik wil alles graag
achter de rug hebben.
De erfgenamen zullen hoe dan ook met
elkaar tot overeenstemming moeten
komen over de nalatenschap. Zoniet
dan dreigen moeizame juridische procedures. Dus u kunt uw wensen aan de
notaris en aan uw zus duidelijk maken.
Als er sprake is van een levensverzekering die tot uitkering komt, dan
is het wel heel belangrijk, dat jullie
als begunstigden op de polis staan

(bijvoorbeeld als erfgenamen). De
uitkering wordt bij een ieder volgens
de erfbelasting belast.
Die kan echter na de vrijstellingen
nooit meer zijn dan 40 procent. De levensverzekering kunt u waarschijnlijk
niet voortzetten, omdat het om een heel
andere situatie gaat. U kunt natuurlijk
wel met de eventuele opbrengst een
geheel nieuwe levensverzekering met
als begunstigden uw kinderen afsluiten.
Fiscaal lijkt ons dat niet zo aantrekkelijk. Er zijn wel betere manieren om
later voor uw kinderen te zorgen.
Als de levensverzekering bijvoorbeeld
een lijfrente is, die op een bepaalde
leeftijd van uw broer tot uitkering komt
en er geen begunstigde is opgenomen
in de polis, dan vissen u en uw zus
achter het net. Informeer bij de verzekeringsmaatschappij en spreek eens
een hartig woordje met uw zus, want
zij moet u, al dan niet met hulp van de
notaris, in de zaken kennen. U kunt
overigens ook bij de notaris informatie
inwinnen waarom de afwikkeling zo
lang duurt.

Overlijdensuitkering
In de AOW
Bij mijn weten is de overlijdensuitkering in de AOW alleen voor minderjarige kinderen. Klopt dat?
Inderdaad. In een vorige rubriek was
de beantwoording niet compleet. Het
gaat namelijk om ‘minderjarige kinderen’ en degenen voor wie de overledene grotendeels in het levensonderhoud
voorziet (dus ook partners en kinderen
die nog inwoonden). Voorts is het bruto
bedrag van de overlijdensuitkering in
feite ook netto, omdat er geen belasting
en premies worden ingehouden.
Testament wijzigen
na overlijden partner
Mijn partner en ik hadden een samenlevingsovereenkomst en tevens een
testament. Nu is mijn partner vorig
jaar overleden. In zijn testament stond,
dat ik de enige erfgenaam was en zijn
vijf kinderen kregen elk een legitiem
gedeelte. Wij samen hadden geen
kinderen. Nu staat er in mijn testament
dat mijn erfenis in drie porties verdeeld
moet worden. Namelijk voor mijn
twee dochters (uit een vorig huwelijk)
en voor mijn partner. Wat gebeurt er

nu als ik kom te overlijden met dat
derde deel dat voor mijn partner was
bestemd?
Het is beter om uw testament zodanig
te laten wijzigen dat het helemaal
voldoet aan uw wensen in uw nieuwe
situatie. Houd u uw testament ‘overeind’ dan zullen de kinderen van uw
overleden partner erven.

Fiscale zaken
Bijbetalen in het jaar
dat men 65 wordt
Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting 2010 is mij vrij onduidelijk
hoe de Belastingdienst de belasting
verrekent, omdat ik in dat jaar 65 jaar
ben geworden. Ik krijg het idee, dat ik
nu veel meer moet bijbetalen. Voorheen
kon je gewoon de data van werkzaamheden invoeren, maar dat kan niet
meer. Hoe gaat dit nu in zijn werk?
Er vindt tijdsevenredige berekening
plaats van zowel belastingen als
premies. Dus de tarieven worden automatisch - aannemende dat u digitaal
aangifte doet - aangepast op de eerste
van de maand waarin u 65 jaar wordt.

drie andere grote steden. Verhoudingsgewijs komen onder allochtonen veel
meer minima voor.
Gepensioneerden verkeren meestal
boven de armoedegrens. Vrijwel iedere
65-plussers ontvangt AOW, die vrijwel
voldoende is om de noodzakelijke
uitgaven en kosten van de sociale participatie te betalen.
Toch zijn er nog enkele groepen boven
de 65 jaar, die niet rond kunnen komen.
Allereerst zijn dat degenen met een onvolledige AOW-uitkering, waarbij het
meestal gaat om allochtonen die later
in Nederland zijn komen wonen. Vaak
hebben zij ook geen aanvullend pensioen opgebouwd, zodat zij afhankelijk
zijn van aanvullende bijstand voor
ouderen met alle gevolgen van dien.
De volledige rapporten zijn terug te
vinden op www.scp.nl. Papieren versies
zijn tegen geringe kosten te verkrijgen.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
In uw belastingaangifte kunt u dat hoewel wat ingewikkeld - terugvinden.
Overigens dat u méér moet bijbetalen,
kan ook te maken hebben met het feit
dat u naast uw AOW ook een bedrijfspensioen hebt gekregen. De Sociale
Verzekeringsbank (de uitbetaler van
de AOW, die overigens wel rekening
houdt met uw hefﬁngskortingen) en
uw pensioenfonds betalen onafhankelijk van elkaar uit.
Dat betekent vaak dat het pensioenfonds (soms veel!) te weinig
loonbelasting inhoudt op uw pensioen.
De meeste mensen met bedrijfspensioen die 65 jaar zijn geworden,
krijgen dan ook een nahefﬁng van de
Belastingdienst doordat u per maand
waarschijnlijk netto teveel van uw
pensioenfonds heeft ontvangen.
Na het jaar dat u 65 jaar bent geworden
komt dat vanzelf goed, want dan gaat
de Belastingdienst u een voorhefﬁng
(over het betreffende jaar) opsturen,
want de dienst wil natuurlijk wel op
tijd zijn belastinginning doen. In het
jaar dat u 65 jaar werd, had u ook een
voorlopige aanslag kunnen aanvragen.
Dan betaalt u belasting vooraf en hoeft
u achteraf geen hefﬁngsrente aan de
Belastingdienst te vergoeden.
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PREMIUM modellen

BROMMOBIEL

Bezoek onze
500 m2 showroom
Bijzonder zuinig Diesel 1:30
Rijden zonder autorijbewijs
Aixam Crossline
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D. van Vianen VOF

Aixam City S

Voor info:

010-414 86 43 of
06-1812 4248

NIEUW va. 12.290 NIEUW va.11.290

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

Linker Rottekade 11b
3034 NT Rotterdam
Kvk nr. 24338212
email: info@huis-ontruiming.nl

OOK VOOR
SCHADE
REPARATIE
EDISONLAAN 30 2665 JC BLEISWIJK TEL: 010 5219218

●

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

●

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

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

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

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

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

●

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

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

Van ontwerp tot realisatie

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

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

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

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

www.ooghoekoptiek.nl

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

www.degedenkgroep.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.45, zaterdag: 9.30 - 17.00

Aanbiedingen geldig tot 30 april

VOOR SLIMME KOPERS

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464

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

***

Telefoon : 010 - 4160464

***
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De Boekenkast
Presentatie
fotoboek
Henk Hartog
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Bloemhof in beeld gebracht

Onlangs verscheen bij uitgeverij Deboektant Klaaswaal
het eerste exemplaar van het
door Tinus en Bep de Does
samengestelde fotoboek
‘Rotterdam Bloemhof in de
20e eeuw’. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan
mevrouw M. van der Riet,
bestuurslid van de deelgemeente Feyenoord. De
uitreiking vond plaats in het
wijkgebouw Kamelia aan de
Putsebocht.

Het immer actieve echtpaar De Does
neemt hun lezers, aan de hand van
ongeveer 200 foto’s, mee voor een
visuele wandeling door de wijk
Bloemhof. De wijk kwam tot stand
in de periode 1915-1940 met de
Oleanderbuurt, de Dordtselaan,
de Kossel, Stoelemeijer en de
Kiefhoek ontworpen door architect
J.J.P. Oud. Er werden scholen
Na Henk Hartog’s overlijden zijn
gerealiseerd, waaronder de Alde vele duizenden negatieven uit
gemene Vakschool voor meisjes
zijn nalatenschap toevertrouwd aan
aan de Putsebocht, maar uiteraard
Arnoud Voet. Met hulp van Rein
ook
kleuter- en lagere scholen.
Wolters zijn alle negatieven uitgeTot
halverw
ege de jaren zestig
zocht en grotendeels gescand. Daarbij
passeer
de
de
stoomtram vanuit
zijn prachtige foto’s te voorschijn
de
Rosestr
aat
de Putselaan, op
gekomen. Henk Hartog was een
weg
naar
een
van de Zuid-Holbescheiden mens van wie veel foto’s
landse
en
Zeeuws
e eilanden. Nu
onbekend zijn gebleven. Tijdens het
rijdt
hier
tramlijn
2
van de RET
uitzoeken kwamen de samenstellers
vanaf
de
Groene
Tuin
naar de
al snel tot de conclusie dat zijn opKromm
e
Zandwe
g
in
Charlois.
namen zich met de beste van die van
De bewoners van BloemVan
en.
met
nen
kun
zijn tijdgenoten
hof deden hun dagelijkse
bijzondere en treffende foto’s, die
boodschappen in de talrijke
Hartog maakte tussen 1960 en 1970,
buurtwinkels.
stelden zij reeds eerder het eerste deel
samen, dat in december 2009 warm
Bekend
werd ontvangen.
De uitgave toont dat er
Het tweede deel is ook 21,5 bij 27,5
door de jaren heen veel is
cm en heeft als vaste verkoopprijs
veranderd in Bloemhof,
€ 24,95 euro.
onder meer door de stads-

van
30 uur in het Schielandshuis
Op zaterdag 23 april zal om 12.
te
kor
een
te Hoogstraat 31, na
Museum Rotterdam aan de Kor
uteur Rein Wolters, burgeer/a
inleiding door medesamenstell
r
Rotterdam het eerste exemplaa
meester Ahmed Aboutaleb van
Anvan
n
zoo
der Louw, de 47-jarige
overhandigen aan Milan van
rde
5), die van 1974 tot 1981 de vie
dré van der Louw (1933 - 200
Rotterdam was.
naoorlogse burgemeester van
Henk Hartog (1939 – 2002) was
hoﬂeverancier van de gemeente
Rotterdam en maakte in meer dan
veertig jaar vele foto’s van de stad
en stadsbestuurders in doorgaans
ongeposeerde situaties. Deze bijzondere foto’s geven een prachtig beeld
van die periode en van bijzondere
gebeurtenissen en situaties in de stad
en maken vergeten herinneringen
weer levend.
Ook dit tweede deel van de trilogie
e
is samengesteld door de Rotterdams
zijn
journalist Rein Wolters (het is
39ste boek) en Arnoud Voet uit Capelle aan den IJssel, o.a. uitgever en
samensteller van de boekenreeksen
‘Groeten uit....’ en ‘Rotterdam door
de tijd’ en meer dan vijftig andere
(foto)boeken over Rotterdam en
omgeving.
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (84)

vernieuwing in de jaren tachtig. In
de Oleanderbuurt werden veel oude
woningen gesloopt voor nieuwbouw.
Zo maakte ook de Groenewegschool
aan het Ericaplein plaats voor woningen. De Kossel werd grotendeels
gerenoveerd, terwijl aan de Lange
Hilleweg nieuwe woningen verrezen,
afgewisseld door nieuwe bruggen
over de singel. Op de plaats van de
Theresiakerk kwam een appartementencomplex en de Strevelsweg werd
opgeknapt. In de jaren negentig werd
woonwijk De Kiefhoek afgebroken
en herbouwd naar een ontwerp van
Wytze Patijn, die De Kiefhoek in
dezelfde stijl bouwde als de architect
J.J.P. Oud. Op 11 juni 1994 kwam
de kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente in handen van het
Leger des Heils. Veel buurtwinkels
verdwenen doordat het vaak aan een
opvolger ontbrak. De Dordtselaan
werd gerenoveerd en de gevels werden gereinigd. De woningen werden
onder meer betrokken door studenten. De wijk kreeg in 2010 nog leuke
bekendheid toen de wielrenners van
de Tour de France over de Dordtselaan reden. Het boek laat zien dat de
wijk over goed openbaar vervoer,
een bibliotheek, zorg voor ouderen,

winkels en de metro beschikt.
Nostalgie
Naast onderwerpen als de aanleg
van de wijk, de ﬂorerende buurtwinkels, scholen en verenigingsleven,
toont het boek ook de nostalgische
foto’s van weleer, zoals de schillenkar van Klaas Rodenburg en de
waswerkzaamheden op maandag
met de langzaamwasser van Velo,
die vaak buiten in de tuin plaatsvonden. Verder wordt aandacht besteed
aan de wijk met talrijke luchtfoto’s,
Sinterklaasfeesten, de optochten
van de drum- en majorettekorpsen,
het ontmantelen van de bekende
Hillebom, het bezoek van Koos Postema aan de wijk, protestoptochten
en alles wat Bloemhof zo echt tot
een levendige, gezellige wijk heeft
gemaakt.
Het boek (A4 formaat) ‘Rotterdam
Bloemhof in de 20e eeuw’ ( ISBN
978-905534-274-7) samengesteld
door Tinus en Bep de Does is voor
€ 29,95 euro te koop
via de website www.deboektant.nl
en in iedere boekhandel.

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 ‘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 zaterdag 23 april om 12.30 uur in
het historisch museum Schielandshuis door overhandiging van het eerste exemplaar door burgemeester Ahmed Aboutaleb aan zoon Milan
van voormalig burgemeester André van der Louw. Lezers van De Oud-Rotterdammer zijn hierbij welkom. Bijgaande foto is er een van de 160
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 door gegevens te 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 wordt onder de mensen die intekenen drie
ingelijste vergrotingen verloot van een Henk Hartogfoto naar keuze.

Stadhuishal
De hal van het stadhuis van Rotterdam is
een geschikte locatie voor exposities en
daarom is/wordt de ruimte daar vaak voor
gebruikt. Vanaf 18 maart 1980 was er een
knappe collectie fotowerk tentoongesteld
van Rotterdamse (pers)fotografen. Burgemeester André van der Louw verrichtte
de ofﬁciële opening van de bijzondere
presentatie door deze te bekijken door de
lens van een oude boxcamera. Door de jaren
heen heeft de hal ook dienst gedaan als
ontvangstruimte voor vele groten der aarde.
Zij roemden de bijzondere architectuur van
deze schepping van architect Hendrik Jorden
(Henri) Evers (1855-1929). In 1887 werd
Henri Evers hoofd van de afdeling Bouw-

kunst van de academie Beeldende Kunsten
en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Onder zijn leiding werd het stadhuis van Rotterdam tussen 1914 en 1920
gebouwd. Van 1902 tot 1926 was Evers
ook hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft, waar een van zijn studenten de
bekende Rotterdamse architect Jo van den
Broek was. Andere bekende bouwwerken
van Evers zijn de Remonstrantse Kerk op de
hoek van de Westersingel en het Museumpark, het Calandmonument aan de Veerkade
en de Wilhelminafontein op het Burgemeester Hoffmanplein op het Noordereiland.
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Neem vrijblijvend contact met ons op,

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

tel: 06 30 78 85 33
of mail ons:
info@woningontruiming-rijnmond.nl
of c.inny2010@hotmail.com
www.woningontruiming-rijnmond.nl

Onze diensten:
▪ Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

▪ Schoonmaken bedrijfspanden.

▪ Afvoer restboedel in eigen beheer.

▪ Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

▪ Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

▪ Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

▪ Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

▪ Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

▪ Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

▪ Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

BINNEN 14 DAGEN NA OFFERTE

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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Guus Brox, muzikale clown:
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door Roland Vonk

“Komisch talent, vergetelheid en pure pech”
Een fotoboekje in de nalatenschap van de Rotterdamse muzikale clown Guus Brox (1912-1971) vertelt in zekere zin het hele verhaal. Er zitten prachtige ansichtkaarten in van artiesten uit allerlei landen met wie Guus in de jaren dertig in Duitsland het podium deelde. Baby Miller, Maurice Chevalier,
de 3 Fluxani, het Duo Alexandre Laddé, Richy. Namen uit een goeddeels vergeten tak van het amusement.
De meesten hebben aardig wat
woorden bij hun foto geschreven.
Alleen: een deel is niet meer leesbaar.
Het hele boekje hangt van ellende
aan elkaar. Het is ernstig aangevreten
door de brand aan de West-Kruiskade
in Rotterdam, waarbij Guus Brox het
leven liet. Een brand die hem trof toen
hij al bijna vergeten was.

- Het fotoboekje van Guus Brox -

Kaarsenboetiek
‘De dood van een clown’, luidde de
kop boven een verhaal van Henk van
der Meyden in De Telegraaf van 20
februari 1971. “Guus Brox is dood.
Hij stierf in een vlammenzee, toen
er deze week brand uitbrak in de
kaarsenboetiek waarboven hij in Rotterdam een kamer had. Daar woonde
hij de laatste jaren alleen en het waren
geen plezierige jaren voor hem. Zo
glorieus als zijn carrière was geweest,
zoveel succes hij had in Amerika en
Engeland, zo sober en zo verschrikkelijk was deze laatste tijd voor hem”,
schrijft Van der Meyden, niet zonder
gevoel voor dramatiek. Guus Brox
was al een tijd niet meer aan de bak
gekomen. Hij werd als ‘ouderwets’
gezien. Artistiek gezien had hij zichzelf overleefd.
De brand was natuurlijk pure pech,

maar de tragiek die daaraan vooraf
ging had volgens dochter Myrna
(1946) te maken met iets waar haar
vader eerst zo’n baat bij had gehad:
zijn eigenwijsheid.
Acrobatiek
Guus Brox kwam ter wereld in een
muzikale familie. Zijn vader, Guus
Brox senior, speelde ook accordeon,
gaf les, dirigeerde en startte voor de
oorlog een accordeon-act met vrouw
en kinderen. Alle zeven kinderen van
Guus en Catharina hebben op enig
moment met dat gezelschap opgetreden. Oudste zoon Guus junior gold als
de meest getalenteerde van het stel,
en misschien ook wel als degene met
de sterkste eigen wil. Tot ongenoegen
van zijn vader verliet Guus junior
het familiegezelschap al toen hij nog
maar een jaar of zestien was. Myrna:
“Mijn vader wilde meer. Hij is ook
acrobatiek gaan doen. En hij is als
cascadeur gaan werken. Een act met
een hoop vallen erin.”
Boefje
Die solocarrière van Guus was succesvol. In 1937 maakte hij een serie
78-toerenplaten. In de periode 19371939 speelde Brox in de Nationale
Revue van Bob Peters, een revue
rond de grote Lou Bandy. En in 1939
belandde hij zowaar in een ﬁlm, de
ﬁlm Boefje, waarin hij de rol speelde
van Pietje Puk.
In de oorlog werd het steeds moeilijker, maar na de bevrijding was er
weer werk genoeg. Guus speelde

veel voor geallieerde soldaten. In dat
amusement ontmoette hij zijn vrouw,
Maria Posthoorn (1925-1983), een
acrobate uit Den Haag, met wie hij
als duo ging optreden, onder de naam
Guus Brox en Myrna. Zij zong, hij
maakte muziek. Guus speelde behalve
accordeon ook trompet, klarinet,
saxofoon, marimba, xylofoon, piano,
mondharmonica, banjo, ukelele en
gitaar. Voor de komische noot konden
Guus en Myrna hun lengteverschil
uitbuiten. Myrna junior: “Mijn moeder was een enorm knappe, rijzige
vrouw, van 1.87 meter. Mijn vader
was net als ik iets van 1.57 meter. Dat
scheelde dus nogal. Dan deed mijn
moeder bij het zingen met een mooi
gebaar een arm omhoog, en dan klom
m’n vader daar als een aapje in. Dat
was heel komisch om te zien.”
Australië
Guus en Myrna Brox reisden in de
tweede helft van de jaren veertig

samen de halve wereld over. Ze
traden op in Engeland, Schotland,
Amerika, Canada, Alaska. Met onder
anderen George Formby, Danny Kaye
en Tommy Cooper. Dochter Myrna
werd tijdens haar eerste levensjaren
veel bij familie geparkeerd. Zo rond
1949 vertrok het gezinnetje naar
Australië. Ongeveer tien jaar zouden
Guus en Myrna Brox in Australië
optreden, ook veelvuldig voor de
radio. Myrna junior: “Mijn vader was
heel erg bekend in Australië toen. Hij
heeft nog voor de Engelse koningin
opgetreden toen die daar kwam. Hij
was heel geliefd.” Toch verlieten de
Broxen Australië in 1959. Guus en
Myrna wilden hun beider moeders
terugzien. En het was ﬁnancieel niet
zo goed gegaan met de exploitatie van
een soort vakantiepark.
Een tour van drie jaar langs Singapore, Hong Kong, Japan, de Filipijnen
en India bracht het trio terug naar
Nederland. Onderweg was de kleine

- De muzikale familie Brox rond Guus Brox senior voor de oorlog -

- Guus en Myrna (Maria) Brox, aanzienlijk
lengteverschil -

Myrna met haar accordeon onderdeel geworden van de act. En dat,
om verwarring te voorkomen, onder
de naam ‘Mickey’. Ook terug in
Nederland stond ze veelvuldig op het
podium met haar ouders. Er was nog
voldoende emplooi in het variété.
Eigen baas
In 1964 viel het doek. De tijden waren
aan het veranderen en de act van de
Broxen veranderde niet mee. Guus
begreep niet, dat iets dat eerst zo veel
succes had, nu niet meer zou kunnen.
Myrna: “Mijn vader wou helemaal
niet veranderen. Hij had het altijd op
zijn manier gedaan, vanaf het moment
dat ie bij z’n vader was weggegaan.
Hij was altijd zelfstandig geweest.
Altijd eigen baas.” Zijn vrouw en
dochter zochten ‘gewone’ baantjes
om toch brood op de plank te hebben,
maar Guus bleef thuis. Waar hij steeds
meer ging drinken. Het huwelijk hield
geen stand. En Guus Brox, eens de
gevierde muzikale clown, eindigde
eenzaam op een etage aan de WestKruiskade in Rotterdam, waar in 1971
het noodlot toesloeg. Dochter Myrna:
“Bij die brand is alles in vlammen
opgegaan. De grammofoonplaten, de
knipsels, de foto’s, alles uit Australië.
Het is allemaal weg. Later heb ik van
familie wel weer wat gekregen, maar
uit het huis van mijn vader is alleen
dat ene boekje over.”

Geen gebrek aan Broxen in Rotterdam

Guus Brox, Guus Brox, dat was toch die manager van Feyenoord?
Inderdaad die heette ook zo. En deze Guus Brox (1925-1983), de Guus Brox van de voetbalclub, was familie van de Guus wiens leven hierboven
wordt geschetst. Ze waren neven. Hun vaders, Henri en Guus senior, waren broers. En nu we toch bezig zijn: wie kent nog Piet Brox (1914-1971)?
Die in zijn vrije tijd ook muziek maakte, en die een van de vroegste Feyenoordliederen schreef? Ook hij was een neef van de clown Guus van
hierboven, en de Guus van Feyenoord. De vader van Piet was Jacob George Brox, en die was een broer van Henri en Guus senior. Ziet u de Broxstamboom een beetje voor u?
The Singing Fools
Het verhaal van The Singing Fools
uit Rotterdam wordt steeds mooier.
Er zijn, onafhankelijk van elkaar, een
kwintet en een trio geweest onder die
naam. Het kwintet is in kaart gebracht.
Een tijdje geleden vroeg ik op deze
pagina naar namen van het trio The
Singing Fools. Alleen Fini Snoek
was bekend. Er stond een foto bij de
oproep.
Ger Berghuis (1928) uit RotterdamVreewijk stond een beetje te kijken
van die foto in de krant. Daar stond
het trio waarin hij had gezongen, lang
geleden, zo in de periode 1953-1958.
Alleen: op zijn plek stond iemand
anders. De man die hij had vervangen.
Naam weet hij niet meer. Bij een huisbezoekje toonde Ger me in zijn eigen
plakboek een fraai kiekje van The Sin-

ging Fools anno 1953. Een kiekje met,
inderdaad, Fini Snoek. Daarnaast Joop,
kleine Joop, achternaam vermoedelijk
Buitendijk. En dan Ger zelf, met gitaar.
Ger: “We werkten alle drie als lasser
bij de RDM. Daar kenden we elkaar
van. Mijn voorganger in het trio
werkte daar niet. Toen die wegging,
kwamen ze bij mij. En we hebben wat
afgelachen met z’n drieën bij repetities
thuis. Vooral kleine Joop was erg
komisch.”
The Singing Fools afﬁcheerden zichzelf heel bescheiden als ‘De Europese
Inkspots’, naar hun Amerikaanse voorbeeld. Ze hadden een programma van
twee keer twintig minuten, met driestemmig gezongen liedjes en komische
acts. Daarmee speelden ze op onder
meer feestavonden van verenigingen.
In Palace, de Rivièra-hal, Odeon, De

Blauwe Zaal, het bekende circuit. “En
alle zalen in Schiedam. Het stierf in
de jaren vijftig in Schiedam van de
feestzaaltjes.” Het hield op toen Joop
emigreerde naar Australië.
Ger: “Dat kwam ineens uit de lucht
vallen. Ik heb hem ook nooit meer
teruggezien. Ja, op die foto in De
Oud-Rotterdammer. Ik zag het gelijk.
Jopie!”
Les Deux Cherie’s nogmaals
Oproepjes in De Oud-Rotterdammer
leveren meestal waardevolle tips op
- wat wil je ook met een oplage van
meer dan 120.000 en zo’n aandachtig
lezerspubliek – maar het oproepje voor
Les Deux Cherie’s laatst heeft vooralsnog tot weinig geleid. We proberen het
gewoon nog een keer. Wie heeft informatie over het amateur-accordeonduo

Les Deux Cherie’s van vermoedelijk
kort na de oorlog? Het was het duo van
Ansje van Leeuwen van de Juliana van
Stolberglaan in Hillegersberg en Willy
Mercey van de Noordmolenstraat in
het Oude Noorden. Allebei kleindochters van kruidenier Binnendijk uit de
Verbraakstraat. Wie?
Roland Vonk

- The Singing Fools,
met vlnr. Fini Snoek, Joop Buitendijk en
Ger Berghuis -

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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Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden
- 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

010-24.29.812

Relax draai fauteuil
PU/Leder met zware
RVS draai voet

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

http://www.uwzrotterdam.nl

Kom deze bezichtigen
in onze showroom

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

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814

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

Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

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.

Alleen maar
liever samen?

Opticien

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

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

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

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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Koninginnedag op Zuid
Mijn vader W.C. van Wijngaarden was, naast zijn fulltime taak als koster van de vredeskerk aan de Lede
in Rotterdam-Zuid, ruim 50 jaar bestuurslid van de christelijke Oranjevereniging ‘Strijders voor Oranje’.
Mijn vader trad in 1940 toe tot het bestuur van deze vereniging en organiseerde met anderen de feestelijkheden rond Koninginnedag op 30 april in Rotterdam-Zuid.
In oktober begon het bestuur al met het
maken van plannen voor de “nationale
hoogtijdag” op 30 april, en als kind
herinner ik mij de vele telefoontjes, die
rond etenstijd binnen kwamen om alle
feestelijkheden in goede banen te leiden.
Als secretaris van het comité van samenwerkende Oranjeverenigingen had mijn
vader handen vol werk om vooraf alle
voorzieningen, afzettingen en stroomaansluitingen op orde te hebben. Op de
avond vooraf aan Koninginnedag organiseerde de Oranjevereniging een lampionnenoptocht met ruim 2500 kinderen, die
als een verlicht lint door de straten van
Zuid trokken met af en toe een lampion,
die in de brand vloog. Voor de kinderen
met de mooiste lampion lag een mooie
prijs in het verschiet. Op de feestdag zelf
waren de actieve oranjeleden op 30 april
‘s morgens om zes uur al uit de veren,
om met palen en vlaggen het feestterrein
aan de Valkeniersweg / Groene Hilledijk
(speelweide) een feestelijk aanzien te
geven. Aan publiek geen gebrek. Grote
drommen mensen verplaatsten zich naar
het feestterrein, naar schatting van de
politie wel twintig- of dertigduizend.
De afzetting kraakte onder de drang
van het publiek en vele malen moest er
versterking gevraagd worden van politie
te paard om de zaak binnen de perken
te houden. Het was een geweldig feest
op Zuid. Wat een saamhorigheid en een
vreugde was er toen, een tijd waarin TV
en internet het leven nog niet bepaalden.
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Padvindersgroep
Het feestprogramma begon altijd om

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

- Veel lol tijdens de spelen -

08.00 uur met het hijsen van de vlag,
veelal door een padvindersgroep. Om
09.00 uur bij de speelweide was er de
start voor de jeugd, die op hun mooie
versierde ﬁetsen achter de geluidswagen
door Zuid reden om weer terug te keren
op het feestterrein aan de Valkeniersweg.
Van 10.00 tot 12.00 uur waren er de bekende kinderspelen zoals mastklimmen,
blokjesrapen, eierlopen, touwtrekken en
lopen met hindernissen. Om 11.00 uur
was het wagenspel te bewonderen op de
Brink bij het volkshuis aan de Lede. Om
14.00 uur startte de grote ballonnenwedstrijd, georganiseerd in samenwerking
met het toenmalige dagblad De Rotterdammer.
Er werden prachtige prijzen beschikbaar
gesteld. Verder waren er ’s middags
volksspelen, een volkszanguurtje en
een nationaal concert in de Wilhelminakerk in de Oranjeboomstraat. Het
avondprogramma begon om 19.00 uur
met volksdansen, gevolgd door een
openluchtﬁlm op een groot wit scherm op

de speelweide. En al deze feestelijkheden
werden afgesloten met om 22.00 uur
een schitterend vuurwerk met luchtkanonnen, kleurige piramides, de grote
vuurspuwende Niagara-waterval en een
grote slotdecoratie van vuur met de tekst
“LEVE DE KONINGIN”.
Dit grote feestspektakel werd georganiseerd door vrijwilligers, die behoorden
tot het Comité Samenwerkende Oranjeverenigingen in Rotterdam-Zuid waar de
Oranjevereniging ‘Strijders voor Oranje’
deel van uitmaakte. Deze Oranjevereniging is door gebrek aan actieve leden
dit jaar opgeheven. Jammer, ook voor
zo veel vrijwilligers gedurende al deze
jaren. Dan denk ik aan mensen als de medebestuursleden Pellegrini, Lugtigheid,
C. Loren-de Jong en mijn vader, die zijn
hele leven het koningshuis en de kleur
oranje een warm hart heeft toegedragen.
Dick van Wijngaarden
dickvanwijngaarden@telfort.nl
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Juliana, koningin
van de eenvoud
De kroning van koningin Juliana op 6 september 1948, de
vrouw van de eenvoud, kan
ik me nog goed herinneren.
Ik heb haar leren kennen,
toen wij in het paleis op De
Dam onze werkzaamheden
vervulden onder leiding van
hofmaarschalk Van Zinnicq
Bergmann. Wij moesten als
hofmeesters van de marine
ons voorbereiden op het
galafeest en zo kwamen wij
ook in contact met koningin
Juliana. Het eerste dat zij
tegen ons zei was: “Jullie
spreken mij aan als mevrouw
en niet als majesteit. Dat wil
ik in geen geval.”
Dat wou koningin Juliana niet, omdat
zij dat in haar boek ook naar voren
bracht. Wij werden er ook nadrukkelijk op gewezen, dat we niet achteruit
mochten lopen. “Er zal maar een
kleedje liggen en je zult erover struikelen. Dat zou ik erg vinden”, sprak de
koningin. Zij was een vrouw, die echt
om iemand gaf. De avond voor de kroning kwam de koningin nog naar ons
toe en sprak met ons. Zij had rode wangen, je kon zien dat ze had gehuild. Zij
vond het geweldig, dat de hofmeesters
van de marine het galadiner mochten
verzorgen. De lakeien en schenkers,
die het diner moesten serveren, stonden
allen onder hoogspanning. Een aantal
streek het vaantje. Ik was dat werk
wel gewend, doordat ik in vooraanstaande restaurants had gewerkt en wel
vaker met mensen van adel te maken

- Dit uniform kostte voor
de oorlog 1600 gulden -

had gehad. Wij hebben het geheel tot
tevredenheid van het koninklijk paar
keurig volbracht. Wij kregen ook nog
een dankbetuiging toegestuurd. Later
werd ons verteld, dat het uniform, dat
wij droegen, voor de oorlog nog 1600
gulden had gekost.
W. Lanting
Mr. Kesperweg 137
2982 RM Ridderkerk
0180-414574

Broekzak-vestzak op z’n Scandinavisch
Broekzak-vestzak is het uitgeven van geld dat in een andere vorm weer terugkomt bij degene die het heeft uitgegeven en dat is hier duidelijk het geval. Deze voormalige Zweedse chemicaliëntanker van Broström AB in Gothenburg is
Deens geworden en nu eigendom van Maersk in Kopenhagen. Broström AB is echter honderd procent eigendom van
datzelfde Maersk. Kennelijk een administratieve herschikking waar ook schilder-

- Cees van Noort van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Op haar kont staat vers geschilderd FRIDA MAERSK,
maar naast de brugopbouw staat nog een blauw bord
waarop BRO PRIORITY staat. Men heeft nog geen
tijd gehad dat bord en evenmin de schoorsteen, met het
logo AB, aan te passen. De thuishaven Kopenhagen is
echter bepalend en zo is deze Zweedse tanker dus een
Deense geworden, maar wel Scandinavisch gebleven.
Het is niet de eerste keer dat zij van naam veranderde,
want in 2001 kwam het schip, gebouwd door Vroon
in Breskens, in de vaart als IVER PROGRESS. Het
voer tot 2006 onder de goedkope vlag van de Marshall
Eilanden, waarna het werd verkocht en onder Zweedse
vlag kwam.
De tanker van 31.687 dwt kwam nog wel als BRO
PRIORITY vanuit New York om 21.000 ton methyl-

alcohol te lossen bij Caldic Chemie aan het Calandkanaal. Dat is een producent van chemicaliën en
voedingsadditieven. Eigenaar hiervan is multimiljonair
Joop van Caldenborgh (140 in de Quote 500) en tevens
particulier kunstverzamelaar.
Momenteel is een deel van zijn collectie te zien in De
Kunsthal. Na lossing werd het schip verhaald naar de
boeien tegenover Caldic en vond de naamsverandering plaats. Vervolgens ging het via ‘zeezwaaien’ de
Nieuwe Waterweg op naar de 1ste Petroleumhaven.
Zeezwaaien is de term die gebezigd wordt als schepen
van de Europoort via zee richting stad (of andersom)
gaan. Hier is de Scandinavische afvarend ter hoogte
van Maassluis met bestemming Odense in Denemarken.

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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Heerlijke
voorjaarsarrangementen

Camping Bovensluis Willemstad
Een gezellige familiecamping waar u het hele
jaar door kan genieten van de rust en de kinderen heerlijk vrij kunnen spelen, met speeltuinen, zwembad, animatieteam, winkel! Er zijn
nog enkele seizoenen/jaarplaatsen beschikbaar vanaf € 1300,- 1 april tot 1 oktober
2011!! Tevens verhuur en verkoop van
chalet/caravans en trekkershutten.

Camping Bovensluis
Oostdijk 22 • Willemstad N-Br.
Telefoon: 0168-472568
Internet: www.bovensluis.nl
E-mail: camping@bovensluis.nl

Hotel Berg en Dal
Roodweg 18 Epen, 043-4551383
www.bergendalepen.com
info@bergendalepen.com

De lente komt eraan en ons terras is weer geopend! Wanneer u een dagje komt fietsen of
wandelen in de groene omgeving van de Krimpenerwaard stop dan onderweg even bij
Restaurant De Witte Brug voor een kop koffie of een lekkere lunch.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON KRIJGT U HET 2E KOPJE KOFFIE GRATIS
Hotel Restaurant De Witte Brug | Kerkweg 138 | 2941 BP | LEKKERKERK | 0180 – 66 33 44

Overnachten
in stijl...

Een camping om
van te watertanden...

verkoop van caravans:

Een gezellig familiehotel, te midden van een
prachtig wandel en fietsgebied in Zuid-Limburg.
Voor div. arrangementen bezoek onze website.

www.bowijkcaravans.nl

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
Zomerse midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
Vakantie in het
van Brabant
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
Vakantie in het
van Brabant
Kerstarrangement
december
tot 01 januari - Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) Arrangement24
speciaal
voor Senioren

AKZENT HOTEL
€ 700,00
VENUE WILLINGEN Kerstarrangement
24 december tot 01 januari

€ 590,00

De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
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Mogelijkheden
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- Snackbar
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- Brielse meer
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- Visstekken
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Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
CY

Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de

Tel: +49 (0) 5632/40000

CMY

Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

info@venuehotel.de

K

Auberge De Hilver
013 504 3051 of

Diessen - Baarschot

info@aubergedehilver.nl

Ga voor meer informatie naar www.deoudrotterdammer.nl/heerlijkeadressen
Capelseweg 112
2907 XC Capelle aan den IJssel
Tel.:
010-4500918
E-mail: info@vermeerverhuizingen.nl
Internet: www.vermeerverhuizingen.nl

sinds 1975

Klokken reparatie atelier
Henk Warnaar
prijsopgave vooraf

afhalen en bezorgen in overleg
volledige uurwerk garantie

Henk Warnaar
Portlandse Baan 119
3162 RG Rhoon
tel: 010-5219483
email: klokkenatelier@live.nl

Al 80 jaar een begrip in de regio Rotterdam
Bij inlevering van deze bon is uw leeftijd:

uw kortingsbedrag in euro’s

Argos ErOpUit
Zelfstandig wonende 55-plussers
uit Rotterdam kunnen nu, net als
hun leeftijdsgenoten uit Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse,
Hoogvliet, Albrandswaard en Barendrecht, genieten van de praktische,
recreatieve en culturele mogelijkheden
die uitstapjesbureau Argos ErOpUit
te bieden heeft. Zelfs vakanties naar
binnen- en buitenland zijn mogelijk!

ErOpUit
‘Blijven meedoen en (her)ontdekken’
Woont u in de deelgemeenten Centrum, Delfshaven, Blijdorp, Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord, Kralingen of Crooswijk? Dan kunt u
via telefoonnummer 010 - 409 13 31 of emailadres argoseropuit@argoszorggroep.nl het lidmaatschap aanvragen. U krijgt dan zes keer
per jaar de ErOpUit-krant thuisgestuurd waarin het aanbod van de komende twee maanden vermeld staat. Daarnaast krijgt u een lidmaatschapspas waarmee u bij diverse attracties en winkels korting krijgt. Tot slot kan deur-tot-deur vervoer geregeld worden. Hierdoor kunnen
ook mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten van leuke uitstapjes blijven genieten en andere mensen ontmoeten.

Voor meer informatie zie www.argoseropuit.nl
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De zaligverklaring van tante Teuntje
UVV
zoekt nieuwe
vrijwilligers
Iedere dag verdient een
glimlach!
Heeft u een paar uren vrije
tijd over en wilt u deze inzetten voor iemand die wel wat
hulp kan gebruiken? Meld u
zich dan bij ons. Unie Van
Vrijwilligers heeft diverse
vrijwilligersvacatures in de
zorg en welzijn:
Een 60-jarige mevrouw met een licht
verstandelijke beperking zoekt een
vrijwilligster, die haar bezoekt. Mevrouw wil af en toe met haar naar buiten om te wandelen of een boodschap
te doen. Doordat zij straatvrees heeft,
kan zij alleen met begeleiding naar
buiten. Mevrouw is een Feyenoordfan,
houdt van koken, Nederlandstalige
muziek en van popmuziek. Zij heeft
katten en rookt graag een sigaretje.
Mevrouw woont in Kralingen.
Daarnaast zoekt UVV o.a. vrijwilligers
als gastvrouw/-heer palliatief centrum,
poolkracht ziekenhuisbegeleiding (het
verlenen van sociale steun en begeleiding naar ziekenhuis), Projectleider
vrijwilligers voor winkeltje, koffie/
theeschenkers en vrijwilligers voor het
restaurant in verzorgingshuis en een
chauffeur voor het bezorgen van o.a.
poststukken bij buurthuizen.
Wij bemiddelen u graag naar een voor
u fijne vrijwilligersplek en we blijven
u daarna begeleiden en ondersteunen.
Wij helpen u graag verder
Heeft u interesse om vrijwilliger te
worden?
Neemt u dan contact op met UVV:
010 – 413 08 77 of
info@uvvrotterdam.nl.
Voor meer informatie en een volledig
overzicht van de vacatures:

www.uvvrotterdam.nl

Enige tijd geleden schreef ik de paus in Rome een brief, waarin ik
hem vriendelijk en met alle aan hem verplichte eerbied verzocht
mijn tante Teuntje zalig te verklaren. Ik had mijn verzoek met goede
argumenten ondersteund, want ik was me ervan bewust dat alleen de
vermelding dat zij een goed mens was, wat povertjes zou overkomen.
Ik ben niet de enige die zich tot de
Heilige Vader wend. Dagelijks bereiken hem smeekbeden vanuit de hele
wereld met de meest uiteenlopende
verzoeken: lammen, blinden, neuroten
en ongeneeslijk zieken, een stoet van
wanhopigen passeert dagelijks zijn
postkamer. Ik moest dus wel sterk in
mijn schoenen staan, wilde ik met gunstig resultaat door de ballotage komen.
Laat ik u eerst vertellen waarom ik
van mening ben dat tante Teuntje het
verdient zalig verklaard te worden.
Zoals ik al opmerkte was zij een goed
mens; daarbij beschikte zij over een
aantal eigenschappen die mijn moeder
miste. Ik wil daar verder niet veel over
uitweiden, voor je het weet ben je er
de oorzaak van dat je familie in twee
kampen uiteenvalt.
Tante Teuntje woonde in de omgeving
van de Maashaven. Als kind moest ik
verplicht op woensdagmiddagen met
mijn moeder mee, die inkopen deed
op de markt die daar gehouden werd.
Bij ons in de buurt was alles te koop,
maar op de markt was alles verser en
goedkoper, was haar argument. In mijn
herinnering betekende het een voettocht van minstens een uur, want wij
woonden in de Carnissebuurt, en altijd
was het bloedheet. Als we tot de Brielselaan gevorderd waren, begon het
echte afzien; langs de Vuilverbranding,
de Meelfabriek, Barzilai de schroothandel en dan tot slot de Graanelevatormaatschappij. Tegen dat het zover
was, liep ik op mijn wenkbrauwen, en

dan moest de rondgang over de markt
nog beginnen! Nu nog associeer ik een
markt in binnen- of buitenland met een
onbarmhartig brandende zon.
Boezem
Mijn weerzin zou nog groter geweest
zijn, als we niet tot besluit van de tocht,
beladen met tassen vol fruit, groente en
verse vis, tante Teuntje bezochten. Ik
zie nog de lange smalle trap voor me,
waar aan het eind tante Teuntje stond,
die, als ik uitgeput boven kwam, me
aan haar omvangrijke boezem drukte
en zei: “Jongen wat zweet je, jij zult
wel dorst hebben.”
Ik had niet alleen dorst, maar ook
honger. Ik hoefde niets te vragen, zij
kende geen groter genoegen dan mij te
verwennen. Wat kon dat mens koken,
soep, salades, haar onvolprezen bitterkoekjespudding en niet te vergeten
de gebakken vis. Haar man, oom Gijs,
was een verwoed sportvisser, die ik
om die reden nooit thuis aantrof. Het
tastbare bewijs van zijn bestaan vormden de door tante Teuntje gebakken
voorntjes; nooit meer nadien heb ik ze
zo geproefd: bros en knapperig als een
bevroren herfstblad, de ziltzoete smaak
van vis en olie; het recept rust met haar
as op de middenstip van ‘de Spartaan’
waar ze, op haar verzoek, uitgestrooid
werd. Lang na haar overlijden was
ik haar nog dankbaar voor de warme
voeten, die ik dankte aan de door haar
gebreide sokken.
Want, was haar kookkunst vermaard,

haar breiwerk was geniaal. Als ik mijn
ogen sluit, zie ik haar voor me: de armen leunend op haar borsten en onder
haar oksels ontspruiten de breinaalden
als de voelsprieten van een reusachtig
insect. In een razend tempo flitsen ze
heen en weer. ‘Praten en breien gaat
niet’, luidt het gezegde, nou, dat ging
voor haar niet op. Sok na sok ontstond
onder haar vlijtige vingers en zonder
uitzondering van perfecte pasvorm. Ze
heeft in haar eentje minstens de wol
van een kudde schapen erdoor gejaagd.
Vaticaan
In mijn brief aan de paus beschreef
ik de goede eigenschappen van tante
Teuntje, zoals ik ze ervoer toen ik een
ventje van een jaar of acht was. Vanuit
dat perspectief moet voldoende expertise op het Vaticaan aanwezig zijn, om
de goede invloed die zij op mij gehad
heeft naar waarde te schatten. En niet
alleen op mij, zij is de oertante, het
substituut voor een falende moeder, zij
is de icoon waarin we de onbaatzuchtigste liefde afgebeeld zien. Daarom
verdient zij onverwijld zalig verklaard

te worden: als symbool.
Ik begreep maar niet waarom ik nog
geen antwoord op mijn brief had
ontvangen, tot ik het aankaartte in
een gesprek met een buurman wiens
vrouw lid was van de Katholieke
kerk. “Was je tante katholiek?”, vroeg
hij. Nee, dat was ze niet. “En jij?”,
vroeg hij. Ik antwoordde hem dat ik
ongelovig was.”Nou, dan kun je het
wel schudden”, zei hij, “kansloos.”
“Maar dan kunnen ze me toch op zijn
minst een bericht van afwijzing of zo
iets sturen?”
“Wanneer je niet in het register staat,
hoor je helemaal niets”, zei hij. Ik werd
razend, wat een arrogant zooitje. En
het mooiste is, je begint er niets tegen;
het zijn ambtenaren, zìj hebben het
monopolie en doen wat hun goeddunkt, je kunt niet om ze heen. Ik kon
wel janken, tante Teuntje, nooit zou ze
zalig verklaard worden.
Theo Nederlof

Jubileumconcert
Deo Cantemus

Stichting Natuur, Cultuur en
Bewegen (NCenB) organiseert op zondag 29 mei 2011
de benefietwandeling Van
Park tot Park.

Het jubileumjaar van het jarige Christelijk Gemengd Koor ‘Deo
Cantemus’ uit Rotterdam loopt bijna ten einde. Er waren al veel
hoogtepunten in de viering van dit 75-jarig jubileum. Maar in mei
staat een volgende bijzondere gebeurtenis op het programma,
namelijk het jubileumconcert in de Doelen. Het voorjaarsconcert,
onder het motto ‘Rotterdam zingt van Hem’ op 21 mei is dit jaar
ook het jubileumconcert en dat belooft weer een prachtige belevenis te worden. Bijzonder wordt ook de medewerking van een ander
jubilerend koor: het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ o.l.v. Bert Moll.
Dit koor bestaat liefst 100 jaar en het is geweldig samen een concert te mogen verzorgen.

Deze wandeling leidt de deelnemers
door een dertiental cultuur historische
parken en wijktuinen in Rotterdam.
Middels deze benefietwandeling wil
stichting NCenB de gehandicapte
leerlingen van de Tyltylschool uit
Rotterdam een financieel steuntje in de
rug geven. Uitgebreide informatie over
de benefietwandeling is te vinden op
de website www.ncenb.nl.

Bij een jubileum past het om terug te
kijken, maar uiteraard ook vooruit.
Terugkijken naar een rijke koorhistorie met optredens op veel plekken in
Nederland en ver over de grenzen in
Europa, Amerika, Canada en Israël. Vooruit kijken houdt in dat ‘Deo
Cantemus’ aan de leden zangplezier
en verbondenheid wil bieden en voor
de luisteraars liederen met een rijke

Rotterdam voor
gehandicapte
kinderen

- De Maashaven in 1957 met rechts de markt, die in 1964 werd vervangen door de
Afrikaandermarkt. -

inhoud ten gehore wil brengen.
Terug- en vooruit kijken weerspiegelt
zich ook in het programma. Enerzijds
door het uitvoeren van bekende liederen uit het repertoire van vroeger en
natuurlijk ook van nieuwe zangstukken.
De afgelopen maanden hebben beide
koren druk gerepeteerd om een mooi
programma te bieden. Het gekozen

- Koor Deo Cantemus -

thema ‘Dag aan dag’ sluit weer aan op
de afgelopen 75 jaar. Al zo lang, jaar
in jaar uit, mag dit Rotterdamse koor
zingen tot eer van God en dat is ook de
betekenis van de koornaam! Vele duizenden mensen hebben in het verleden
al genoten van de zangkunsten van dit
koor.
Het jubileumconcert is op zaterdag 21
mei 2011, aanvang 19.30 uur. Naast
Judith Sportel (sopraan), André de
Jager (orgel), Arjan en Edith Post

(trompet) en Jan Lenselink (piano),
wordt de zang begeleid door het orkest
l’Orchestra Particolare. De algehele
leiding is in de deskundige handen van
de inspirerende dirigent Cor de Haan.
Bestellen van kaarten: mail naar
kaartverkoop@deocantemus.nl of bel
06-43556415 of 06-43556721. Meer
informatie: www.deocantemus.nl (ook
voor het bestellen van kaarten).
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-- Er op uit! Kalender --

Johannes Passion in Prinsekerk

Op zaterdag 23 april voert KCOV Halleluja de Johannes
Passion van Bach uit in de Prinsekerk te Rotterdam,
m.m.v. solisten en het Barok Orkest Florilegium Musicum.Aanvang 14.00 uur. Entree € 25,--/ € 20,--. Kaarten
bestellen: tel. 010-4213390 of 010-4217764 of via
kaartverkoop@kcovhalleluja.nl

Zaterdag 14 mei

Duo-tentoonstelling Molens + Jenever

Concert Symfonieorkest Rijnmond

In het Jenevermuseum en Museummolen De nieuwe
Palmboom in Schiedam is een bijzondere duo-tentoonstelling te zien. De Schiedamse jenever is wereldwijd bekend. Maar wat hebben heiligen met molens en jenever
te maken? Het antwoord op die vraag wordt duidelijk op
deze tentoonstelling. Molens + Jenever = Schiedam is te
zien tot en met 23 augustus 2010.
Locatie: Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, Schiedam, www.jenevermuseum.nl
Museummolen De Nieuwe Palmboom,
Westvest 34, Schiedam, www.schiedamsemolens.nl
Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

.hote

laand

evaa

rt.nl

De tweede editie van het Circusstad Festival vindt plaats van 2 t/m 8 mei. Na een succesvolle eerste editie in 2010 strijkt het Circusstad Festival deze meivakantie weer neer op het
Schouwburgplein en in de Rotterdamse theaters.
voor de mooiste actieve vakantie
week, midweek of weekend

js!

or die pri
en dat vo

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het DrentsFriese Wold, 40 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen

3-daags fietsarrangement “Beslist de moeite waard”
5-daags fietsarrangement “De paden op de lanen in”
3-dagdelen arrangement “Geniet van Appelscha”
vanaf ¤ 28.50 p.p.

“Dagje Friesland-Drenthe”
incl. overnachting en ontbijt
Vaart ie
Aan de
t
vanaf ¤ 42.50 p.p.
speciale& service selec

halen & brengen service
groepsreizen op maat
individuele reizen en excursiereizen

eit

kwalit

• 8-daagse busreis “Compleet verzorgd”
• Kerst- & Nieuwjaarsreis
11 dagen uit en thuis, incl. excursieprogramma

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, T: 0516 43 32 32, www.hotelaandevaart.nl

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken
stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Berlijn & Brandenburg
7-daagse reis

€ 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

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

Noorwegen
9-daagse reis

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.

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,-.

v.a.

9

9

9

* Gegarandeerde vertrekdata

v.a.
€ 77

9

Er is al veel gezegd en geschreven over molens en jenever in Schiedam. Schiedam heeft de hoogste
molens in Nederland. De Schiedamse jenever is wereldwijd bekend. Maar wat hebben heiligen met
molens en jenever te maken? 750 borrelnamen, waar komen die vandaan? Wat hebben de molens
eigenlijk te vertellen? Molens + Jenever = Schiedam is een leuke, verrassende tentoonstelling, waar
nog lang over nageborreld kan worden. Te zien tot en met 23 augustus 2010. Locaties: Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, Schiedam, www.jenevermuseum.nl Museummolen De Nieuwe Palmboom,
Westvest 34, Schiedam, www.schiedamsemolens.nl

Johannes Passion in Prinsekerk
De passiemuziek naar het Evangelie van Johannes behoort tot de meester-scheppingen van Johan
SebastianBach en staat mede aan de top van de grote hoeveelheid muziekwerken, die het lijden
en sterven van Jezus Christus hebben verklankt.
Lange tijd werd de Johannes Passion overvleugeld door de enorme populariteit van de Matthäus
Passion, maar inmiddels heeft dit werk tussen alle passie-uitvoeringen ook de plaats gekregen die het
verdient.De Johannes Passion is soberder, doorzichtiger en, conform de tekst van het evangelie, beknopter, maar minstens zo indringend als de Matthäus Passion. De Johannes Passion werd door Bach
in 1723 gecomponeerd. Hij deed er maar zes weken over om dit werk te schrijven en tegelijkertijd werd
het onder zijn leiding door de zangers van de Thomaskirche in Leipzig ingestudeerd. De passie werd op
7 april 1723 voor het eerst uitgevoerd, zij het nog niet in de vorm die wij thans kennen. Tot tweemaal
toe heeft Bach zijn Johannes Passion omgewerkt. De partituur, die tegenwoordig wordt gebruikt, volgt
grotendeels Bach’s versie uit 1749. Na Bach’s dood raakte de Johannes Passion, evenals de Matthäus
Passion, meer dan een eeuw in vergetelheid, maar na de herontdekking van de Matthäus Passion werd
ook de Johannes Passion weer onder het stof vandaan gehaald.
Als laatste in de reeks van passieconcerten in Rotterdam brengt KCOV Halleluja de Johannes Passion
op zaterdag 23 april tot uitvoering in de Prinsekerk te Rotterdam-Blijdorp. Zes solisten en het Barok
Orkest Florilegium Musicum werken aan dit concert mee.Aanvang 14.00 uur, kerk open 13.15 uur.
Entree € 25,--; voor CJP, RP, 65+ € 20,--.Kaarten bestellen: tel. 010-4213390 of 010-4217764 of via
kaartverkoop@kcovhalleluja.nl

100-jarigen gratis naar ode aan Annie M.G.
Het Isala Theater nodigt alle in 1911 geboren mensen uit om gratis naar de voorstelling Ik zou je
het liefste in een doosje willen doen, te komen. Deze voorstelling is een ode aan de eveneens in
1911 geboren Annie MG Schmidt.
Een avond met de leukste liedjes van Annie M.G. Schmidt. Frans Mulder zorgt voor de overbekende
Purper knipoog en Sandra Reemer maakt haar theaterdebuut. Ze worden bijgestaan door: Daphne Flint
(Piaf, de musical), Ron Link (Tarzan) en Esmée van Kampen (Hairspray). Marco Braam, de vaste begeleider van Purper, zorgt voor de muzikale begeleiding. Een avond om in een doosje te doen. ‘Purper is
Purper ook als het een programma maakt met de mooiste teksten en liedjes van Annie M.G. Schmidt.
Of moet ik zeggen: vooral als het een programma maakt met het werk van onze eigen Annie? Onze
‘eigen’ Annie, u leest het goed. Annie kwam namelijk altijd naar Purper kijken. Tot haar dood in 1994
zat ze elk jaar tijdens onze première op de eerste rij en genoot,’ aldus Frans Mulder. Alle 100-jarigen
kunnen de gratis kaarten aanvragen via 010-4586400.
Dinsdag 26 april in het Isala Theater te Capelle aan den IJssel. Het Isala Theater ligt twaalf minuten
reizen vanaf centrum Rotterdam. Metrostation Capelle Centrum is voor de deur van het theater en
bevindt zich in een gratis parkeerzone. Meer informatie ww.isalatheater.nl.
Lezers van de Oud Rotterdammer krijgen €5 korting onder vermelding van ‘Annie’. Bel 010-4586400
of mail naar info@isalatheater.nl.(normaal entree is € 25,00, entree lezers Oud Rotterdammer € 20,00)

9

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

Meer info:
T. 088 - 735 45 25

www.pelikaanreizen.nl/busreizen

Oudste privé-collectie
ter wereld

Openingstijden
en toegangsprijzen

WOII - voorbij maar
niet vergeten

BUS(EXCURSIE)REIZEN!

Chinees Specialiteiten Restaurant

!

www

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdag 14
mei 2011 een concert met als thema “Gedachten zijn vrij” . De volgende composities zullen
ten gehore worden gebracht:
Petite Symfonie, C. Gounod (voor blazers), Variaties op een rococothema op 33, P. I.
Tsjaikovsky , Symfonie nr.3 in Es “Eroïca” van L. van Beethoven, solist: Anton Spronk,
cello, dirigent: Cor van der Linden.
De keuze van de programmering refereert aan het bombardement op Rotterdam van 14
mei 1940. Aanvang concert: 20.15 uur, Zaal open: 19.30 uur, Prinsekerk (ingang Statensingel 24) te Rotterdam Entree: € 17,50,-/ €15,00
De reductie geldt voor o.a.: jongeren t/m 16 jaar/ CJP-pashouders/ 65+/ Rotterdam
Pashouders

ng

Va art
A an de

Circusstad Festival betekent zeven dagen circustheater in het hart van Rotterdam. Periode: 2 t/m
8 mei 2011. Locatie: Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg, Oude Luxor Theater, Nieuwe
Luxor Theater. Prijs: varieert per voorstelling. Met gratis toegankelijke onderdelen. Meer informatie: www.circusstad.nl

Na een succesvolle eerste editie in 2010 strijkt het
Circusstad Festival deze meivakantie weer neer op
het Schouwburgplein en in de Rotterdamse theaters.
Internationale topproducties uit onder meer Australië,
Colombia, Finland en Frankrijk staan ook dit jaar weer
naast jong talent. Tijdens Circusstad Festival draait het
allemaal om circustheater.
Het Circusstad Festival vindt zeven dagen plaats in het hart van Rotterdam.
Locaties: Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg, Oude Luxor Theater, Nieuwe
Luxor Theater. Prijs varieert per voorstelling. Met gratis toegankelijke onderdelen. Meer
informatie: www.circusstad.nl

23 april – 23 augustus.

H ote l

Internationale topproducties uit onder meer Australië, Colombia, Finland en Frankrijk staan ook dit
jaar weer naast jong talent. Tijdens het Circusstad Festival draait het allemaal om circustheater; de
nieuwste vorm van circus waar dans, acrobatiek, jongleerkunsten, theater en muziek moeiteloos
met elkaar gemixt worden. Met als resultaat spectaculaire en betoverende voorstellingen voor jong
en oud. Ze komen vaak wel met een waarschuwing: ‘Please don’t try this at home’. Vanaf 2 mei
verrijzen dit jaar maar liefst zeven dagen lang tenten op het Schouwburgplein. Daarnaast halen de
Rotterdamse Schouwburg en het Luxor Theater circus binnen hun muren. Niet alleen de crème
de la crème van de internationale circustheaterwereld vertoont zijn kunsten, ook studenten van de
opleiding Circus Arts van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten, artiesten van Circus Rotjeknor
en deelnemers aan de circusactiviteiten in de Rotterdamse wijken laten zien wat zij in hun mars
hebben. Bezoekers die willen uitvinden wat hun eigen circustalent is, kunnen ook dit jaar weer
meedoen aan de vele workshops en de Circuswerkplaats. Bijzonder trots is Circusstad op de
komst van Race Horse Company.
Deze drie jonge honden uit Finland veroveren de wereld met hun explosieve show Petit Mal
Europa. Overal waar ze komen, krijgen ze staande ovaties voor hun energieke en vernieuwende
voorstelling.

Zeven dagen circustheater in Rotterdam

rt
i

Zeven dagen circustheater
in het hart van Rotterdam

Zaterdag 23 april

2 t/m 8 mei

ko

Zaterdag 14 mei 2011, aanvang concert: 20.15 uur, zaal open: 19.30 uur. Plaats: Prinsekerk (ingang
Statensingel 24) te Rotterdam. Entree: € 17,50,-/ €15,00De reductie geldt voor o.a.: jongeren t/m
16 jaar/ CJP-pashouders/ 65+/ Rotterdam Pashouders

In Dik t. Zaterdag 23 april vanaf 4 uur Hoogstraat 110 naast de grote bibliotheek. John
Valk-piano, Jaap Gerritse –bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax
Wim Klein – drums. Wilt u een keer meezingen, spreek John Valk dan even aan!
Jazz op zijn best, en dansen mag! Nu iedere vierde zaterdag van de maand ouderwets
lekkere Jazz, LIVE in café restaurant Dik t. Op andere dagen bent u natuurlijk ook van harte
welkom, voor koffie, lunch en diner.
Aanvang: 16.00 uur, einde: 18.30. Helemaal gratis!

ra

Kaartjes kunnen aan de zaal of via de orkestleden worden gekocht of gereserveerd worden via onze
website. Meer informatie: www.symfonieorkestrijnmond.nl

John Valk kwartet

Vanaf 23 april tot 23 augustus is er een bijzondere duo-tentoonstelling te zien in het Jenevermuseum en Museummolen De Nieuwe Palmboom in Schiedam

Mountain Spring

Bungalowpark Simpelveld

xt

Symfonieorkest Rijnmond, opgericht in juni 2007, staat onder leiding van Cor van der Linden.
(eerste violist van het Rotterdam Philharmonisch Orkest). Solistische medewerking wordt verleend
door Anton Spronk op cello. Het orkest is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig symfonieorkest,
bestaande uit gevorderde amateurs en beroepsmusici, die naast gezelligheid ook voor kwaliteit
gaan. De beschermheer van het orkest is oud burgemeester Opstelten.

Zaterdag 23 april

Een avond met haar leukste liedjes. Frans Mulder zorgt voor de overbekende Purper knipoog en Sandra Reemer maakt haar theaterdebuut. Titel: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen!
Dinsdag 26 april om 20.15 uur. Isala Theater, Capelle aan den IJssel.
Lezers van de Oud Rotterdammer krijgen €5 KORTING onder vermelding van ‘Annie’. Bel 010-4586400 of mail naar info@isalatheater.nl.
(normaal entree is € 25,00, entree lezers Oud Rotterdammer € 20,00)

et
e

De keuze van de programmering refereert aan het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.
De derde symfonie van Beethoven was oorspronkelijk opgedragen aan Napoleon. Maar Beethoven
verscheurde de opdracht, toen Napoleon zichzelf tot keizer liet kronen en een onderdrukker bleek.
Hiermee maakte Beethoven zich tot kampioen van de vrije gedachte. De relatie bombardement, vrije
gedachten en vrijheid spreken voor zich.

Purper brengt ode aan Annie M.G. Schmidt.

De Rotterdamse Philatelisten Vereeniging houdt op vrijdag 22 april de bekende
voorjaarsbeurs in wijkgebouw de Larenkamp, Slinge 303 te Rotterdam-Zuid,van 10.00 tot
16.00 uur.

m

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdag 14 mei 2011 een concert met als thema “Gedachten zijn vrij” . De volgende composities zullen ten gehore worden gebracht:
Petite Symfonie, C. Gounod (voor blazers), Variaties op een rococothema op.33 P. I. Tsjaikovsky Symfonie nr.3 in Es, Eroïca van L. van Beethoven. Solist: Anton Spronk, cello, dirigent:
Cor van der Linden.

Rotterdamsche Philatelisten

Duo-tentoonstelling Jenevermuseum
en Museummolen

nu

Concert Symfonieorkest Rijnmond

Dinsdag 26 april

ek

Op vrijdag 22 april houdt de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de bekende voorjaarsbeurs in
wijkgebouw de Larenkamp Slinge 303. Toegang gratis. Vrij parkeren. Open van 10.00-16.00 uur.
Stuiverboeken, restanten verkoop, nieuwtjesdienst, handelarenstands etc.etc.
Veiling om 14.30 uur. Kavels ter inzage vanaf opening van de beurs.
Inlichtingen: 010-4762424 of 06-22184304

Vrijdag 22 april

Bo

Voorjaarsbeurs Rotterdamsche Philatelisten
Vereeniging

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!

Bungalowpark Simpelveld
Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42
F +31 (0)45-544 01 25

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

Puur genieten!

Maandag t/m donderdag vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 9,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 6,95)

Soep van de dag, Mini loempia´s, Kerrydriehoekjes, Salade, Vers fruit,
Gebakken banaan, Geb. wan tan, Geb.Chin. garnalen, Pangsit,
8 spices tongﬁlet, Kip “Mountain Spring“, Babi Pangang Spek,
Lo Han Tjai groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees,
King Do Kip, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Babi Pangang, Spare ribs,
Chau tin Chin.Garnalen, Hong Sieuw Chicken Wings, Chin. Bami,
Ossehaas à la chine, Saté, Patat, Nasi, Bami, Mihoen.

MES &
VORK
tafelen van chic tot friet

t/m 15 mei

EN

TE

Vrĳ., zat., zondag en feestdagen € 10,95 p.p.

Kinderen t/m 11 jaar € 7,95
Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

TS
A
A
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L

schielandshuis

www.museumrotterdam.nl
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8mm Smalfilms op DVD
Via professionele telecine techniek
(geen muurprojectie)

799,-

Optimaal comfort
door de
sta-op hulp

Relaxfauteuil
Tavi



€ 1,50 per aangeleverde minuut en



€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

Dia’s op DVD

Geniet van alle gemakken van een
sta-op fauteuil voor een superprijs!
Een elektrisch verstelbare relaxfauteuil met sta-op functie, in 2 kleuren
leder, nu voor € 799,-



€ 0,30 per dia



Korting op grotere aantallen



Minimumkosten € 10,00

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

WMpr
Lavasweg 19
Hoogvliet

Strak vormgegeven hoekbank, naast de vaste banken zijn veel

EIGEN WERKPLAATS
www.wmpr.nl
tel: 010 7500092

losse elementen verkrijgbaar om uw ideale zithoek te creëren.
Opstelling zoals afgebeeld, in stof van € 2249,- voor € 1999,-

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,-)

1999,Bank Candy

1749,-

Relaxfauteuil
Marina

Fortmont

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ
STOELEN VLECHTERIJ

Diverse zithoogtes verkrijgbaar.
Diverse zithardheden, de modellen
zowel handverstelbaar als elektrisch
verstelbaar. De fauteuils zijn verkrijgbaar
met diverse typen draaivoet.
Teen- of schijfvoet, in metaal, RVS, hout
of gestoffeerd, alles zonder meerprijs.

pKoond!
avo

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

* Meubel reparatie

Vitrinekast

Dressoir € 1069 ,-

Afmeting: 37 x 45 x 151 cm.

Afmeting: 194 x 45 x 64 cm.

* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie

Bank Goya € 739 ,-

* Leder bewerking

2-Zitsbank, 176 cm breed

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

ROTTERDAM - Kralingen - IJsclubstraat 68

Salontafel

Boedelzorgdrager 125 x 89_TM 25-11-10 11:35 Pagina 1

Tel.: 010-4145808

140 x 70 x 33 cm

Slagerij Bram Haak

Crooswijkseweg 83a, 3034 HG Rotterdam
tel: 010-4136664
Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.
Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

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

I

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL

Aktie: Parma ham
100 gram

OMA’’s Draadjes vlees
500 gram

€ 1,95
€ 4,95

VLEESWAREN TRIO
100 gr. gebraden gehakt,
100 gr. boerenham, 100 gr. blik zult
voor € 3,65
van € 4,45
DEZE WEEK: BOMMELS ,
Gehakt met peper en knoﬂook
per stuk € 0,95

sinds

1884
in Cr nog stee
oosw
ds
ijk!

Bij besteding van

20,00 euro

aan kassa bonnen
GRATIS KOELTAS
t.w.v. 3 euro

Al onze Vleeswaren zijn

GLUTEN VRIJ
en zelf gemaakt !
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

Rotterdam gefotografeerd
1970 - 1980

’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.

.
Ik kom het ophalen bij Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903 LB Capelle a.d. IJssel
en betaal de speciale intekenprijs van € 21,95 (i.p.v. € 24,95
Ik wil het boek zonder verzendkosten opgestuurd krijgen en betaal de vaste
verkoopprijs van € 24,95
Ik wil ook graag Deel 1 bestellen tegen de voordeelprijs
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: Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903 LB Capelle aan den 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 veertien 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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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

Juist dan...

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die
met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan
bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste
details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl
Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488

Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

Eric van Heelsbergen,
uitvaartverzorger

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

Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

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

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang
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De mooiste tuin
van Rotterdam
Het voorjaar is weer in alle hevigheid losgebarsten. De bomen
en struiken lopen flink uit en talloze bollen en planten staan in
bloei. Tijd om er eens op uit te trekken en dat hoeft helemaal
niet ver weg te zijn. Dat althans ondervonden wij onlangs tijdens een bezoek aan Trompenburg Tuinen & Arboretum, onderaan de Honingerdijk in Rotterdam-Kralingen. Een prachtige
plantentuin met een unieke collectie bomen, struiken en planten afkomstig uit de hele wereld. We waren er op uitnodiging
van Adelien Vis, pr-medewerkster van Trompenburg.
Wandelend naar het theehuis in zo
ongeveer de verste uithoek van deze
plantentuin worden we ondergedompeld in een sfeer van rust.
Adelien bevestigt dat zij, ook na al
die jaren dat zij er werkt, die rust
nog dagelijks ervaart. Zij vertelt dat
ze deze reactie vaak van bezoekers
krijgt. Heel bijzonder, terwijl je toch
midden in de stad zit. Tijdens onze
wandeling ontdekken we hoe opvallend gevarieerd Trompenburg is.
Het ene moment wandel je door een
typisch Engelse tuin met vijvers en
kunstwerken, in de verte zien we een
grote plantenkas en even later gaan
we langs een wild donker bos met
zelfs een kabbelend beekje.
Zomerverblijf
Eenmaal aangekomen bij theehuis
De Uitkomst vertelt Adelien op het
terras zeer betrokken over deze plantentuin van acht hectare, waarvan
de geschiedenis teruggaat tot 1820.
Toen Hendrik Wachter in de toen
nog zelfstandige gemeente Kralingen
Huize Zomerlust liet bouwen. Hij
gebruikte het huis vooral als zomeren weekendverblijf en liet de tuin
in Engelse stijl aanleggen. Dat huis
staat er overigens nog steeds.
In de loop der jaren werd Rotterdam
steeds verder uitgebreid, maar deze
buitenplaats met tuin mocht blijven.
Er werden zelfs enkele percelen
weiland aan toegevoegd. In 1857
vestigde de familie James van Hoey
Smith (van het bekende havenoverslagbedrijf) zich op de buitenplaats.
Echte natuurliefhebbers, met veel
contacten met kwekerijen in Engeland, Frankrijk en Duitsland.
In 1870 werd de tuin verder uitgebreid in de stijl van Zocher. Bomen



uit die tijd zijn nog altijd te bewonderen op Trompenburg. Na de oorlog
kwam het beheer in handen van Dick
van Hoey Smith en hij breidde vooral
de collectie rododendrons, vetplanten
en cactussen uit.

- Bezoekers worden rondgeleid -

heeft zich jaren geleden al wereldwijd op de kaart gezet. Plantenkenners en –liefhebbers uit de hele
wereld komen er jaarlijks genieten
van de duizenden vaste planten,
varens, cactussen, vetplanten, waterplanten, coniferen, bollen en knollen;

wij deze middag op het terras van
het theehuis zitten wordt duidelijk, dat vooral ’plussers’ er graag
doordeweeks komen. In het weekend
zijn het meer gezinnen. Spontaan
ontstaan zomaar wat gesprekjes met
bezoekers die ons vertellen regelma-

- Brede sloot met Rh’Lems Monarch -

In 1958 werd Trompenburg ondergebracht in de Stichting Arboretum
Trompenburg en sinds die tijd is de
tuin dagelijks geopend voor publiek.
In 1996 werd het entree-paviljoen
in gebruik genomen en in 2002
werd opnieuw een stuk bij de tuin
getrokken. De laatste aanwinst is
sinds 2008 de zogenaamde Overtuin
aan de andere kant van de Groene
Wetering en Tuin Excelsior achter de
sportvelden.
Enorme collectie
Trompenburg Tuinen & Arboretum

noem maar op. De plantentuin is ook
lid van de Nederlandse Vereniging
van Botanische Tuinen en herbergt
de nationale referentiecollecties van
de eik, beuk, hulst en hosta. Anders
gezegd: zo ongeveer alle soorten
die er wereldwijd bestaan, treft u in
dit prachtige stukje Rotterdam aan.
Alleen al aan hosta’s staan er 750
verschillende, zo vertelt Adelien.
Gezeten op de talloze bankjes die er
staan, wordt dat dus de komende tijd
weer genieten. En dat doet een zeer
brede groep belangstellenden. Als

tig te genieten van al het moois. Dat
kan dagelijks van negen tot vijf, op
zondag vanaf tien uur.
Activiteiten
Dankzij een grote groep vrijwilligers
is er een jaarprogramma met allerlei
activiteiten (zie de website www.
trompenburg.nl). Zoals de voorjaarsen plantendagen met gezellige stalletjes in het weekend van 7 en 8 mei
en van 15 en 16 oktober. Ook zijn
er het hele jaar door zondagmiddagthemawandelingen en doet men eind
mei mee met de OperaDagenRotter-

dam. Op diverse woendagmiddagen
wordt er van alles georganiseerd en
er is zelfs een nachtwandeling eind
oktober.
Adelien vertelt dat ook het bedrijfsleven de weg naar Trompenburg
weet te vinden als het gaat om het
houden van creatieve sessies, bedrijfsuitjes, vergaderingen, zakelijke
trainingen, workshops, seminars
en dergelijke. Met bijvoorbeeld aansluitend een diner in het sfeervolle
restaurant In den Rustwat, de buren
waarmee Trompenburg nauw
samenwerkt. En wat te denken van
een verjaardagsfeestje voor kinderen, inclusief leuke puzzeltocht
en van het verzamelde materiaal
iets knutselen? Ook opa’s en oma’s
die hun kleinkinderen te logeren
hebben, hoeven zich geen moment
te vervelen tijdens een bezoek aan
Trompenburg.
Als we na ruim een uur weer
afscheid nemen weten we één ding
zeker: veel meer lezers van De OudRotterdammer zouden eens moeten
ervaren hoe geweldig leuk het is te
genieten van dit bijzondere stukje
’verborgen’ Rotterdam. Wij zijn in
ieder geval van plan snel weer eens
langs te gaan aan de Honingerdijk
86. Tramlijn 21, halte Woudestein,
stopt er voor de deur.
Bab Riem Vis
Dagkaart 5,75 euro. Voor het
wandelen met een gids wordt
twee euro gevraagd, kinderen tot
12 jaar gratis. Honden worden
niet toegelaten.

KORTINGSBON

Een gezellige middag met z’n tweeën
naar Trompenburg Tuinen & Arboretum?
Op vertoon van deze bon mag u gratis een introducé meenemen.
U betaalt dan voor
twee personen niet € 11,50 maar slechts

€ 5,75
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Per direct te huur:
2-kamerappartementen
Woonstad Rotterdam heeft aan de
Kelloggplaats in Ommoord diverse
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!
Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice
Sleutelservice

Bent u 55+ en op zoek naar een
compacte woning:
• met een mooi uitzicht en een ruim balkon
• met een nieuwe keuken en badkamer
• gericht op comfortabel wonen
• met een huur van circa € 500,(incl. service- en stookkosten)
• waarop huurtoeslag van toepassing is
• waar u per direct in kunt trekken?

www.georgevandijkemontage.nl

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

0186 - 662123

COMPUTE

R STUK!!

compacte 55+-appartementen te huur.

• in een rustige, groene omgeving

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

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

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










Voetonderzoek alleen volgens afspraak
R
Rodenrijselaan
54 - 3037 XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23

www.schoenmakerijagterberg.nl

Kom dan eens kijken in onze modelwoning!

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Kom naar het

uis
Open H
april 2011

zaterdag 23
.00 uur
van 11.00 - 13
350-950
Kelloggplaats

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Uw
levensverhaal
opgetekend
door
professionele
schrijver en
uitgegeven in
eigen boek
Kijk op

www.mijnlevensverhaal.nl
Meer informatie:
010-440 8800

of bel gratis:

0800-23.56.890

Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
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De laatste reis met de Maasdam
We stonden naast elkaar en zwegen. De entree was niet veranderd, net zo min als de klokken en de balie;
de koffers stonden aan de rechterkant, net als toen. We liepen verder richting restaurant. Aan de rechterkant op de wand de schilderijen en foto’s van de schepen van de Holland Amerika Lijn waaronder de
Maasdam. Jawel, we zijn in Hotel New York.
Wil en Martin hadden al plannen om
naar Nederland te komen. Haar man
naderde zijn pensioengerechtigde
leeftijd en ze zouden samen bij ons
langskomen. Hij had eerder gezegd dat
hij - vanwege familieperikelen - nooit
meer naar Holland zou gaan, maar voor
zijn lievelingszus maakte hij graag een
uitzondering. En daar stonden we dan;
Wil, Alice en ik, maar zonder Martin.
We zwegen nog steeds. Ik doorbrak het
stilzwijgen en vroeg aan Wil of ze iets
wilde drinken. We gingen aan een tafeltje zitten en ze keek verbaasd om zich
heen; er zijn uiteindelijk wél 47 jaren
verstreken. We schrijven 1964. Alice
woonde in Delft en ging haar broer
en schoonzus uitzwaaien. Ze gingen
emigreren naar Canada om de armoede
en uitzichtloosheid te ontvluchten en
om een nieuw bestaan op te bouwen.
Ze waren nog jong en dit was hun
kans. De Maasdam lag klaar om uit te
varen. Alice had nog kans gezien een
bloemetje en een afscheidsbrief in hun
hut achter te laten. Het schip kwam van
de kade en draaide richting Waterweg
om te verdwijnen naar de Noordzee,
het nieuwe avontuur tegemoet in
Canada. Alice liet haar emoties de vrije
loop, net als zoveel mensen die daar op
de kade stonden. Wellicht zou ze haar
broer en schoonzus nooit meer zien.

Doorzettingsvermogen
Na een zwaar bestaan met veel studies
en groot doorzettingsvermogen hadden Wil en Martin zich een plaats
verworven in Canada. Martin was
ingenieur in de elektronica geworden
(in Nederland was hij fietsenmaker) en
Wil werkte in de horeca. Ze kregen drie
kinderen en hadden een mooi huis met
een groot stuk grond er omheen. De
Canadese vlag wapperde fier op hun
grondgebied. Martin was een bevlogen
werknemer en tevens docent; hij bracht
de jonge werknemers de fijne kneepjes
van het vak bij. Tijdens een van die lessen zakte hij in elkaar en is nooit meer
bijgekomen. Hij had een donorcodicil
en heeft gelukkig nog iemand het leven
kunnen redden. Zo was hij. Wil zei wel
eens dat we het goed met elkaar hadden
kunnen vinden, maar helaas heb ik hem
nooit kunnen omhelzen.
Het frappante van dit hele verhaal is
dat ik in 1966 een monsterboekje ging
halen bij de Holland Amerika Lijn (dat
lukte in die tijd nog zonder opleiding)
om de laatste reis naar Canada met de
Maasdam mee te maken. Ik was zeventien jaar en zocht het avontuur op.
Ik werd matroos o.g. (onder de gage);
dat hield in dat je niets betekende aan
boord, behalve dan dat je de rotzooi
van de matrozen mocht opruimen. Ik

had een jongen leren kennen, die er
precies zo over dacht als ik. Het maakte
ons eigenlijk niets uit wat we moesten
doen, als we maar in Canada kwamen. We voeren eerst naar Le Havre,
vervolgens naar Southampton, daarna
Quebec en uiteindelijk Montreal. Aan
boord was weinig te beleven, want
we mochten niet op het passagiersdek
komen. Dat pikten we niet.
Klimpartij
Op zeker moment verkleedden we ons
netjes - compleet met stropdas - en
liepen naar het achterdek. We gingen
op de rand van de achtersteven staan
en klommen via de trossen die langszij
hingen, naar boven het passagiersdek
op. Als ik nu een ton zou krijgen om
datzelfde kunstje te herhalen, dan zou
ik het niet doen. Uiteindelijk voeren
we midden op de oceaan. Het lukte
ons nog een paar keer, maar op een
gegeven moment werden we herkend
(al dan niet verraden werk), door een
steward in onze nek gegrepen en uit
onze bioscoopstoel gehaald. Jaren later
realiseer ik me, dat ik op hetzelfde
dek heb gelopen als Wil en Martin en
in dezelfde bioscoop heb gezeten. We
ademden dezelfde lucht in en misschien zagen ze - net als ik - de walvissen spuiten. Twee verhalen die zich
afspelen op hetzelfde schip, wat een

- De Maasdam aan de kade -

toeval. Na aankomst in Montreal zag
ik voor het eerst kleuren-tv, de metro
met rubberen wielen en de kolossale
warenhuizen.
Toen ik terugkwam in Nederland, had
ik meer dan genoeg te vertellen aan
mijn vrienden, want die mochten niet
gaan varen van hun ouders. Ik vertelde
er natuurlijk niet bij dat ik me rot moest
werken en dat het aan boord nou niet
bepaald gezellig was. De Maasdam
kreeg later een andere bestemming en
werd in 1968 verkocht aan Polen. Ik
besef dan ook dat ik de laatste reis naar
Montreal heb meegemaakt. Ik weet
niet of het schip nog bestaat. Zelf heb
ik het gevoel dat de Maasdam altijd
een ondergeschoven kindje is gebleven
ten opzichte van bijvoorbeeld de Rotterdam of de Nieuw Amsterdam. Het
was zonder meer een mooi schip, maar
je hoorde er nooit zoveel over.

Wil is weer terug naar huis in Kitchener. Met een dubbel gevoel, zo zei ze.
In Nederland vond ze de gezelligheid,
die ze in Canada miste, en uiteraard
miste ze haar man. Haar twee zoons
wonen zo ver weg, dat je alleen met
een vliegtuig op visite kan komen. Weliswaar woont haar dochter, die twee
kinderen heeft, ook in Kitchener, maar
die ziet ze ook heel weinig. Dat komt
doordat Wil rookt en daar moet haar
dochter weinig of niets van hebben.
Wil speelde zelfs voorzichtig met de
gedachte terug te gaan naar Nederland.
Toen ze dat idee opperde bij haar dochter, schrok die zo hevig dat ze spontaan
in tranen uitbarstte. De volgende dag
kwam ze met haar kinderen op visite en
oma werd plotseling heilig verklaard.
Gelukkig toch nog een happy end.
Johan Stokhof

advertorial

Eigen wijn na vakantie langs de Moezel
‘Hallo, ik kom even jullie wijn bezorgen…!’ Verrassing ten top. Stefan van de Ven uit Traben-Trarbach, een
wijndorp langs de Moezel, stapt binnen. ,,Ik maak mijn rondje,’’ vertelt hij, terwijl hij – breed lachend - zijn
verblufte gastheer een ijzeren mandje geeft met drie flessen wijnt. ,,Van je eigen ranken in de wijngaard
van Afred Sausen,’’ brengt Stefan in herinnering.
Even het geheugen verder opfrissen. Het Nederlandse echtpaar Stefan
en Annie van de Ven hebben in het
prachtige Jugendstil wijnstadje TrabenTrarbach in Duitsland het kleine en
héél gastvrije familiehotel ‘Haus am
Kurpark’ voor 45-plus. Iedereen die
een ‘verwensarrangement’ boekt, krijgt

als aandenken drie wijnranken op
naam. Mét de belofte van Stefan dat na
een geslaagde oogst men de gebottelde
opbrengst op eigen naamlabel en uniek
certificaat aan huis krijgt. Het is één
van de extra’s, die bij Stefan en Annie
horen tijdens een meerdaags verblijf in
hun knusse familiehotel. De twee wor-

- Het gastvrije Haus am Kurpark van Annie en Stefan tegen de hellingen van TrabenTrarbach. Foto’s Rein Wolters -

den door de vele terugkerende gasten
geroemd om hun ‘verwenarrangementen’. Die bieden een prima verblijf,
dagelijks een keuzemenu dat Stefan
zelf bereidt, bijzondere excursies, varen
op de Moezel en niet te versmaden een
proeverij op het bergterras van en door
wijnbouwer Alfred Sausen. Dat allemaal in een rustig en héérlijk klimaat.
Juist het milde klimaat is doorgaans
een meewerkende factor voor een
aangename en fijne vakantie in dit deel
van de Eifel en Hunsrücken langs de
altijd groene hellingen en wijngaarden
van de Moezel.
‘Haus am Kurpark’ is Nederlandstalig,
heeft een gezellig overdekt terras, een
kleine fitness- en massageruimte met
infrarood en een restaurant. Op 55 meter is een prachtig binnenzwembad en
ook een midgetgolfbaan. De omgeving
leent zich ook uitermate voor naar hartenlust wandelen en fietsen over steeds
meer paden. Uiteraard zijn de ruime

- Het gastvrije Haus am Kurpark van Annie en Stefan tegen de hellingen van TrabenTrarbach. Foto’s Rein Wolters -

tweepersoons appartementen én enkele
zéér ruime suites voorzien van een
eigen toilet en douche. Voor rolstoelers
in het minder geschikt vanwege het
ontbreken van een lift en enkele (niet
hoge) doch wel gemakkelijk beloopbare trappen. Maak alvast kennis met
het beeldschone Traben-Trarbach en de

omgeving via de webcam www.mmwebcam.de/cam.htmVoor informatie:
0049-6541819820 of e-mail: info@
moezelmosel.nl
Rein Wolters
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BTR International
Senior Hotels
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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.

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

“De Griff ioen”

www.fotovanrotterdam.nl

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

SNUFFELMARKT
SPORTBOULEVARD DORDRECHT

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

( voorheen Drechtstedenhal )

1ste PAASDAG 24 APRIL EN
2de PAASDAG 25 APRIL
7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

GEOPEND VAN 10 TOT 17 UUR
INFO 0164 210236

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

v

v

€ 2anaf
32,
-

€ 2anaf
69,
-

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 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

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

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 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

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

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
www.uzk.nl

WK16

PROFITEER DE HELE WEEK VAN DE EXTRA PAASKORTINGEN
OP ALLE MERKFIETSEN van MATRABIKE in ROTTERDAM
Elke avond tot 8 uur geopend - Paaszaterdag en 2e Paasdag de hele dag

GAZELLE

SHIMANO
ING
KORT

ING
KORT

KORT

KORT

ING
KORT

ING
KORT

ING
KORT

KORT

DELTA BASIC
1 SPEED
STADSFIETS
van � 399,nu �169,-

CITERRA DELUXE
STADSFIETS
voor Hem & Haar
van � 429,nu �199,-

UNIVERSAL
TRENDY 1 SPEED
STADSFIETS
van � 398,nu �199,-

UNIVERSAL
3 SPEED
STADSFIETS
van � 575,nu �299,-

PHANTOM DISC
MOUNTAINBIKE
MET 21 SPEED!
van � 499,nu �199,-

MATRA ELAN
3 VERSNELLINGEN
SCHOOLFIETS
van � 599,nu �299,-

COMFORT MF7
DELUXE HERENSTADSFIETS
van � 749,nu �399,-

GAZELLE
CITY LIFE
STADSFIETS
van � 1149,nu �799,-

58%

54%

ING

ING

50%

48%

60%

50%

47%

ING

30%

10.000 FIETSEN rechtstreeks uit ons magazijn naar de klant - via onze shop of www.matrabike.nl

ZET- OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN EN NIET BINDEND - OP=OP

Damesfietsen, herenfietsen, stadsfietsen, kinderfietsen, mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen , oma-opafietsen
GUN UZELF HET COMFORT VAN MOEITELOOS FIETSEN MET EEN E-BIKE
DEZE WEEK EXTRA
BIJ MATRABIKE.NL KEUZE UIT PERFECTE ELEKTRISCHE FIETSEN AL VANAF €
SUPER-PAASVOORDEEL

399,-

E-FOLDING-BIKE

Op elke fiets geven
wij volledige
garantie en service.
door onze eigen
vakmensen of via de
FietsNED PECHPAS
voor directe hulp
onderweg als u
eens pech hebt.

*

ELEKTR.
VOUWFIETS

KINDERFIETSEN - OP IS OP

Pas!

Met GRATIS Pech

RTING

KO

ING
KORT

60% 58%

Al meer dan 20 jaar vertrouwd,
veilig en voordeliger fietsen...
Kom... Kijk... Vergelijk...
Met afstand de voordeligste...
Dankzij eigen import van europese
topmerken en eigen assemblage...

100% Garantie & Service...
Eigen vakmensen staan borg voor
perfecte levering en service....

Elektrische vouwfiets. Voorzien van
een oplaadbare 36 V Lithium accu
voor een actieradius tot liefst 50 km.
Van € 1399,00
NU VOOR SLECHTS €

749,-

Elektrische fiets E-City 8000HT met
voorvering. Met 24 V Lithium accu.
Actieradius tot liefst 55-70 km.
Van € 2150,00
NU VOOR SLECHTS €

999,-

Ook onderweg tot uw dienst...

IDEAL CARRIER
FIONA MEISJES
3 VERSN.SHIMANO 3 VERSNELLINGEN
van � 449,van � 379,nu �179,nu �159,-

Matrabike is aangesloten bij FietsNED
voor hulp bij pech onderweg ...

ROTTERDAM - Kleiweg 127 B - Tel.010-2180806

BEZOEK ONZE HELE COLLECTIE OOK OP WWW.MATRABIKE.NL
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Hoop op troost
Het verliezen van een kind,
op welke wijze dan ook, is
voor iedere ouder één van
de zwaarste beproevingen in
het leven. Hoe kun je verder
met zo’n verdriet? Een verdriet dat iedereen op geheel
eigen wijze moet verwerken.
Het maakt niet uit of je kind
4, 14, 24 of 40 is. Het is
onnatuurlijk als ouders hun
kinderen overleven. Handvatten tot troost zijn nauwelijks
te geven.
Ondergetekenden willen een boek samenstellen met ervaringen van ouders
die een kind verloren hebben, hoe ze
dit uiteindelijk verwerkt hebben. Dit
boek zou een bloemlezing kunnen
worden met persoonlijke belevingen,
die mogelijk troost kunnen geven. De
inhoud kan bestaan uit bijvoorbeeld
een gedicht, een herinnering aan het
kind, een manier van creatief verwerken (wat heb je gedaan met de spulletjes van het kind), een lied, een droom,
een fantasie. Kortom, een ervaring die
je de kracht heeft gegeven toch door
te gaan met het leven, het leven dat
hopelijk weer wat geluk kent.
Al deze persoonlijke ervaringen bij
elkaar vormen dan het boek. We proberen zoveel mogelijk mensen, die een
kind verloren hebben, middels deze
brief te bereiken. We hopen uiteraard
dat velen reageren. Dat kan betekenen
dat we een selectie moeten maken, ten
einde een evenwichtig boek samen te
stellen. Uiteraard word je daarvan op
de hoogte gehouden.
Een stukje van jouw hand zou een
zeer waardevolle bijdrage kunnen zijn.
Een breed aanbod genereert een breed
afzetgebied. We verzoeken je daarom,
als je bereid bent mee te werken, een
hanteerbaar stukje te schrijven.
Wijzelf verzorgen kleurrijke illustraties, die op passende wijze zullen
worden toegevoegd.
Het boek wordt in eigen beheer,
zonder winstoogmerk, uitgegeven.
Er zullen voor organisatie, publiciteit en uitgave ook sponsors worden
gezocht. We proberen dit boek ook via
ziektekostenverzekeraars, begrafenisondernemers en uitvaartbegeleiders te
verspreiden.

- Het Brabantseplein
met het gebouw van
het Patronaat (later
clubhuis Stereo)
op de achtergrond.
Onder het puntdak
was de kapel.
Foto Jan Roovers/
Arnoud Voet -

Met steunbon
van de kerk
gratis melk en schoenen afhalen
Bij het opruimen van de kelderberging trof ik in een oude kist een figuurzaag met een
gebroken zaagje aan. Dat zaagje moet al heel lang geleden met een pjóóiing-geluid
zijn geknapt. Hoe ik ook rommelde in mijn geheugen, ik kon me niet herinneren wanneer en bij welke gelegenheid dat was. Met dat ding in mijn hand daalde ik af naar
de jaren vijftig naar de figuurzaagclub van paters Bisschop en Bellemakers in het
Patronaat van het Sint Franciscus Liefdewerk aan het Brabantseplein in Hillesluis.
Bisschop was een grote goedlachse man met een donkere bril en altijd de vriendelijkheid zelve. Bellemakers was zijn tegenpool in vriendelijkheid. Het leek wel, bedacht ik
naderhand, of de chagrijn spijt had van zijn roeping.
Op de woensdagse ﬁguurzaagclub
had ik daarom het liefst pater Bisschop als leider. Wanneer ik hem
dat vroeg, hielp hij me, gaf op een
leuke manier uitleg en zei nimmer
een onvertogen woord als je weer
met een gebroken zaagje aan kwam
zetten. Met een glimlach spande
hij een nieuwe in de beugel en gaf
als advies mee: ,,Niet meer zo hard
drukken joh, dan gaat hij niet zo
snel kapot.’’
Pater Bellemakers keek in zo’n
geval meestal geïrriteerd.
Het Patronaat was een dependance
van de parochie van de Heilige
Margaretha Maria Alacoque aan de
Rechthuislaan op Katendrecht. In
het pand van drie etages was ook
een kleine kapel onder de naam
‘Kaap de Goede Hoop’. Bellemakers en Bisschop en enkele andere
geestelijken woonden er ook en
pendelden op de ﬁets tussen de
twee vestigingen. Soms hadden

ze de Pantserstraat, het middelste
poortstraatje tussen de Putselaan en Slaghekstraat, in hun route
opgenomen en staken ze hun hand
op en rinkelden hun ﬁetsbel als ze
me zagen.
Ik ging graag naar de clubs van
het Patronaat, net als mijn drie
jaar oudere (helaas overleden) zus
Miep. Zij leerde er verdienstelijk
gitaarspelen en maakte zich er ook
de beginselen van de naald- en
draadkunst eigen. We waren ook lid
van de toneelclub, maar dat hield
ik na een poos voor gezien. Op
zondagmorgen werden we verplicht,
terwijl vader en moeder in bed
bleven, naar de Heilige Mis te gaan.
De ene zondag was het loopje naar
de Sint Franciscuskerk en op de
andere naar de kapel in het Patronaat. Deze kleine gebedsruimte was
vier trappen hoog gevestigd onder
de hanenbalken. Ik ging er niet
graag heen, maar de waarschuwing
‘anders kom je in de hel’ hield me

Indien u belangstelling heeft dan horen
we dat graag. Ken je nog ouders van
overleden kinderen, wil je dit artikel
dan doorsturen?
In de hoop dat we met elkaar iets
kunnen creëren, waarmee we hoop op
troost kunnen geven.
Jan Kemps,
Thelma Kellenbach,
Yolande Kleiss.
hoopoptroost@gmail.com

- De kerk en pastorie van de parochie Heilige Franciscus van Assisië in de
Paul Krugerstraat in volle glorie. In 1976 is het in 1912 gebouwde gebedshuis gesloopt.
Foto collectie Rein Wolters -

- Het pand van de parochie van de
Heilige Margaretha Maria Alacoque aan
de Rechthuislaan op Katendrecht.
Foto collectie Rein Wolters -

in het gareel.
Thuis hadden we (uiteindelijk)
negen kinderen en dat gaf de nodige
ﬁnanciële problemen. Op een keer
hield moeder me thuis van school
en stuurde me met een briefje naar
het Patronaat. Dat moest ik aan
pater Bisschop geven. Hij keek
bedenkelijk, stapte naar de kast en
pakte daar een paar rolletjes met
kwartjes, dubbeltjes en stuivers uit.
,,Niet verliezen en aan je moeder
geven’’, zei hij, ondertussen mijn
warrige haardos strelend. Het drong
tot me door dat moeder me met een
bedelbriefje op pad had gestuurd.
Ik schaamde me kapot. Een paar
weken later mocht ik opnieuw niet
naar school en stuurde moeder
me weer met een briefje naar het
Patronaat. Dit keer nam pater Bellemakers het in ontvangst. Nors zei

hij: ,,Zeg maar tegen je moeder dat
we daar niet meer aan beginnen. We
hebben jullie al een paar keer geld
gegeven.’’ Ik zakte door de grond
van schaamte en het duurde heel
lang voor ik thuis was en zijn boodschap aan moeder durfde vertellen.
Daarna ben ik niet meer naar het
Patronaat geweest, want ik voelde
me een armoedzaaier en ik durfde
de paters niet meer onder ogen te
komen. Niet lang daarna kregen we
ondersteuning van de Sint Franciscuskerk in de vorm van bonnen.
Elke dag moest ik tegen inleveren
van zo’n bon bij melkboer Cor
Houtbraken van de Steinwegstraat
twee liter melk afhalen en op
zaterdag zelfs vier. Ook kregen
we bonnen voor schoenen bij de
ﬁrma Beek - Van de Assem aan de
Pretorialaan 8. Als moeder en ik er
binnenstapten, had ik altijd het nare
gevoel dat de verkoopster dacht:
‘Daar heb je die armoedzaaiers
weer.’ De keer dat mijn keuze viel
op een vrij modieuze schoen en ze
snibbig opmerkte: ‘Die zijn te duur,
die mag ik niet meegeven op een
kerkbon’, werd ik rood van schaamte. Wat ik me van die - overigens
mooie - schoenenzaak nog herinner
is dat we er aan de Pretorialaan naar
binnen gingen en dat we de winkel
verlieten via de achteruitgang in de
Bloemfonteinstraat.
Niet veel later ging de Sociale
Dienst – vader had moeder en acht
nakomelingen ingeruild voor een
kinderloze vrouw - voor ons gezin
zorgen, ook met kledingbonnen,
waar ik me diep voor schaamde. Ik
vond het een grote vernedering dat
we geen geld hadden om te betalen.
Wat een kapotte ﬁguurzaag in luttele seconden allemaal naar boven
kan halen!
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Voor huwelijksvoltrekking, recepties, jubilea of feest de ideale locatie!

2e Paasdag 25 april 11.00- 17.00 uur

Paasshow
BIJ
AML MEUBELEN!
MEUBELEN

HOTEL TOOR

Paas Brunch
1e en 2e paasdag

€ 39,50 per persoon

Paas Diner
1e en 2e paasdag

€ 49,50 per persoon

Kom paaseieren zoeken
bij Hotel Toor met de Paashaas

3+2 zits “Anne”
lederen bankstel
in zwart, beige en bruin
van € 1.998,Nu
Inclusief GRATIS
luxe buitenkeuken!

3+2 zits “Hille”
Zwart lederen bankstel
in zwart,
van € 1.998,Nu
Inclusief GRATIS
luxe buitenkeuken!

€1.698,-

€1.698,-

3+2 zits “Joyce”
lederen bankstel
in zwart en beige,
van € 1.849,-

Sandton Hotel Toor
Stationsplein 2
2405 BK Alphen aan den Rijn
The Netherlands

€1.598,-

Nu
Inclusief GRATIS
luxe buitenkeuken!

t. +31 (0) 172 - 490 100
f. +31 (0) 172 - 493 781
e. alphen@sandton.eu
i. www.sandton.eu/alphen

Dit jaar biedt Dok

Lederen hoekbankstel“Sanne”
in zwart en beige, van € 2.098,- Nu
Inclusief GRATIS luxe buitenkeuken!

€1.798,-

99 Rotterdam u een

Paas-Arrangement

voor een wel heel aantrekkelijke prijs!
Bowlen (1 uur), Steengrillen en een
spetterende Paas-ijstaart toe
voor slechts

Gratis

luxe buitenkeuken*

3+2 zits “Elena”
lederen bankstel
in zwart, beige en bruin,
van € 1.749,Nu
Inclusief GRATIS
luxe buitenkeuken!

(Ultra Chef 430 t.w.v. € 398,-)

€1.498,-

bij aankoop van deze
comfortabele
meubelen!
Ontdek AML Meubelen,
2 verdiepingen,

2000 m2

meubelshowroom
www.aml-meubelen.nl

AG
KOOPZONEDI
1 Mt 17.00 uur.
n 11.00 to
va

Vlaardingweg 85, 3044 CJ Rotterdam.
(grens Schiedam, industrieterrein Spaansepolder).
Telefoon: 010 - 462 44 65, Fax: 010 - 245 74 54.
info@aml-meubelen.nl - www.aml-meubelen.nl
Openingstijden: Maandag gesloten.
Dinsdag t/m Zaterdag10.00 tot 17.00 uur.
Koopzondag: elke 1e zondag van de maand.

2e paasdag
geopend van

12..00 uur t/m 18.00 uur

€ 24,50 p.p.

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

“KWALITEIT VOOR EEN ZACHTE PRIJS”

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

Zolang de voorraad strekt. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleent, zie de actievoorwaarden in de showroom. Levertijd 4 -6 weken.

Hotel Eeserhof is hét 4-sterren hotel gelegen in het
Drentse dorpje Ees, vlakbij de toeristische plaats Bo
Borger.
Vernieuwde ho

telkamers

IN DE BAN VAN BOS …….

Nieuwe BUNGALOWS en CHALETS te koop
DIVERSE SHOWMODELLEN
TE ZIEN / TE KOOP

2011 Half pension arrangementen
2 nachten: € 125,- pp
3 nachten: € 185,- pp
4 nachten: € 225,- pp

Mooie ruime KAVELS te KOOP

5 nachten: € 275,- pp
6 nachten: € 325,- pp
7 nachten: € 375,- pp

Iedere dag ontbijt en een drie gangen diner!
Informeer ook naar onze last minute paasarrangementen!

Dorpsstraat 2, 9536 PD Ees • Tel.
T 0599-234227 • www.hoteleeserhof.nl
www.hoteleese
www
w.hoteleeserhof.nl
r
• info@hoteleeserhof.nl
info@hoteleeserhof.n
r
rhof.n
l

……. EN WATER

Krimweg 160 Hoenderloo
tel. 0553781793, www.derimboe.nl

Paasshow bij Meubeltoonkamers MODERN
2e paasdag zijn wij geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Messcherpe aanbiedingen in bankstellen, opstap-relax fauteuils, dressoirs, kasten, stoelen, tafels, slaapkamermeubelen.
Ook zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 17.00 uur, parkeren voor de deur !

Buitenhavenweg 132 & 140
te Schiedam (naast BAS)
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend
za. 10.00-17.00 uur ma. gesloten

Tel. 010 4268815
www.meubeltoonkamers.nl
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Opoe
Verleden week kreeg ik een telefoontje van de oudste dochter van mijn oom Henk
(Blom). Oom Henk was de enige broer van mijn moeder en met zijn vrouw (tante) Ans
had hij drie kinderen: twee meisjes en één jongen. Het oudste meisje, Annie (Polet-)
Blom belde me dus; we hebben bijna nooit contact, maar we hebben elkaar wel het
nodige te vertellen als we elkaar horen. Ik denk dat het 1958 was, dat ik Annie voor het
laatst zag. Nu woont ze al jaren ergens in het noorden. Zij zweert bij de uitspraak ‘Er
gaat niets boven Groningen’.
Goed, Annie belde me dus en vertelde dat ze ergens in lang vergeten
papieren verzamelingen de rouwkaart van opoe was tegengekomen.
“Ploink” ging het in mijn hoofd.
Ik zag ineens mijn opoe weer, met
haar weduwenmutsje op het hoofd.
Eigenlijk was zij helemaal niet mijn
opoe, maar de grootmoeder van mijn
moeder. Opoe was voor mij een
overgrootopoe, maar omdat moeders
moeder al overleden was, toen mijn
moeder een twaalfjarig meisje was,
werd deze opoe-opoe mijn opoe aan
moeders kant.
Ik schrijf het woord opoe nu heel
vaak, omdat ik er in de jaren ’50 en
’60 moeite mee had, dat opoe ineens
oma moest worden. “Opoe is niet
netjes”, “Opoe is zo gewoon” en
“Opoe zeggen alleen maar arme(?)
kinderen” waren de argumenten,
die ik moest aanhoren. Toen ik later
zelf kinderen had en hen wel opoe
tegen mijn (schoon)moeder wilde
laten zeggen, werd ik bijna uit beide
families verbannen.
We gaan weer naar opoe’s rouwkaart.
Mijn herinnering liet mij ergens
in 1945 of ’46 met tante Ans, oom
Henk en hun zoontje Henkie, alsmede met mijn ouders naar Den Haag
reizen. We gingen niet naar het huis
van opa, de vader van mijn moeder,
maar naar het Haagse ziekenhuis
Zuidwal. Daar namen we met ons
zessen plaats in een rouwvolgkoets
en met gesloten gordijntjes vertrok
de stoet naar de begraafplaats.
Henkie en ik vonden dit maar niets.
Nu waren we een keer in Den Haag
en zagen we nog niets. We gingen
naast elkaar op onze knieën voor
het deurtje zitten en wurmden onze
hoofden achter het gordijntje. Nu,
dat duurde geen minuut: Henkie
werd aan zijn oor door zijn vader
teruggetrokken en ik kreeg een grote
slagershand in mijn nek. Woest waren Henkie en ik. Dit bleek later uit
ons gedrag op de begraafplaats.
Mijn ‘ploink-ervaringen’ vertelde ik
aan Annie, met de toevoeging, dat
een mens toch de gekste details van
65 jaar terug weet te herinneren. Annie vroeg, wanneer de begrafenis dan
volgens mij geweest was. Ik verwees
naar 45-46. Ze corrigeerde me en zei,
dat de begrafenis had plaatsgevonden
op zaterdag 4 juli 1942 om tien uur.
Maar ze gaf me gelijk: hoewel opa
op het Noordeinde woonde, werd
opoe vanuit het Zuidwalziekenhuis
begraven.

door Aad van der Struijs

- Mijn opa Jan Blom met zijn moeder/mijn opoe -

Ik moest dit verhaal even aan je
kwijt:
1 Waarom moest opoe weg en
kwam oma terug?
2 Hoe weet je je als 73-jarige nog
dingen te herinneren, die je als
vierjarige hebt meegemaakt?
Mijn computers’ harde schijf laat het
meer afweten, dan die grijze massa
bij mij ‘bovenin’.
Cor Sauer
De ‘Wie/Wat was hij nou-vraag’
uit het vorige Spionnetje is van alle
kanten tot in detail beantwoord. De
vraag ging over Cor Sauer, bode op
het Rotterdamse stadhuis. Ik laat
wat mensen aan het woord, die Cor
(goed) gekend hebben:
“Mijn naam is Coos van Leeuwen.
De man op de foto is een stadhuisbode en zijn naam is Cor Sauer. Cor
deed alle voorkomende werkzaamheden zoals trouwbode, interne
postbezorging en portierswerkzaamheden, zoals aan de voordeur
de mensen ontvangen en verwijzen
naar de gevraagde afdelingen binnen
het stadhuis. Hij heeft ook veel op
burgerzaken gewerkt bij de afdeling
rijbewijzen en paspoorten. Hij is
helaas niet meer in leven. Cor is een
hele tijd geleden overleden, nadat hij
met de VUT was gegaan. Ik ben zelf
20 jaar als B&W-chauffeur in dienst
geweest van het stadhuis, maar ook
alweer vier jaar geleden, op mijn
59ste, gestopt met werken.”
Willem Sauer: “Blij verrast was ik,
toen bleek, dat het stukje begeleid
werd door een foto van mijn overleden vader. Dus via deze weg kan
ik u vertellen dat zijn naam Cornelis
Sauer was, op de foto werkzaam als
bode/receptionist op het fantastisch

mooie stadhuis van Rotterdam in
dienst van de gemeente. Hier is hij
werkzaam geweest van 1982 tot en
met oktober 1995, waarna hij op een
leeftijd van 60 jaar in de toenmalige
VUT is getreden. Helaas is mijn
vader ons ontvallen in 1997 op 62-jarige leeftijd. Echt genoten van zijn
verdiende vrije tijd heeft hij niet.”
Aad Brus: “Deze man was een aangetrouwde neef van mij en zijn naam
was Cornelis Sauer, roepnaam Cor;
hij werkte als bode op het stadhuis
van Rotterdam.”
Chris Lagendijk: “Ik zag het meteen.
Dit is mijn oude collega Cor Sauer
van Roteb, Westzeedijk. De Reinigingspost die niet meer bestaat, maar
wel allemaal oud-gedienden van de
leukste dienst van de gemeente heeft
geherbergd.
Cor was een vrolijk en welbespraakt
man met een heel sterk Rotterdams
accent. Na zijn Roteb-tijd is hij met
veel plezier bode geweest in het
stadhuis, waar hij een prachtige baan
had en een gezien man was. Voor
iedereen een praatje, want praatjes
had hij wel. Ik heb de leukste herinneringen aan hem als Roteb-collega.
Hij werkte samen met mijn oom Cor
Lagendijk en er zullen nog vele andere oud-collega’s zijn, die nog met
een glimlach aan hem denken.”
Wil Rook: “De goede man is Cor
Sauer en is helaas overleden. Hij was
getrouwd met Agnes Sauer, die nu
naar mijn weten in Rotterdam Zevenkamp woont. Zijn zoon Wim werkte
destijds bij Drukkerij De Zwart in
Den Haag. De familie Sauer heeft
vroeger in Spangen gewoond en ik
ken deze familie van de voetbalvereniging EDS in de Spaanse Polder,

waarvan hij vele jaren lid is geweest.
Vroeger werkte Cor bij de ROTEB,
maar nadat hij daarvoor werd afgekeurd, is hij bode op het Stadhuis
geworden.”
(Tja, die voetbalvereniging EDS =
Eendracht Doet Samenwerken. Heel
veel keertjes heb ik op zondagochtend langs de lijn gestaan om mijn
vriendje Joop van der Ven aan te
moedigen. Ik praat nu over een tijd,
dat er geen Giesenplein was en een
spoorwegovergang voor voetgangers
akelig hard dichtvallende toegangshekjes had. Daar waar toen EDS
speelde, kan je nu een Big Mac nuttigen. Spionneur).
Snippers
Het naadje in de kous heeft de
nodige vrouwelijke lezers aangesproken:
Mevrouw W. Karreman (Hoogvliet): “Ik ben geen ladderophaalster
geweest, maar je kon in die tijd ook
zelf ladders ophalen. Je kous over
een glas trekken en met een klein
ophaalapparaatje keurig je ladder
ophalen. Ik heb het vaak gedaan en
mijn kennissen ook. Heel voordelig.
Wat betreft “deniers: 15 denier was
heel dun, dikkere nylons hadden 20
of 30 denier.“
(Ik had het, heel fout, over dernier.
En deze dernier heeft niets met
zijden of nylonkousen te maken,
maar wel alles met ‘de laatste zijn’.
Laat het gebruik door mij van het
dernier dan de laatste fout maar zijn.
Spionneur).
Mevrouw L. Snoek (Capelle aan den
Ijssel): “Ik ben nu 67 jaar en ik heb
vroeger ook deze kousen gedragen,
met een sjarretelletje aan om de
kousen mee op te houden. Het deed
mij denken aan de tijd, dat er nog
geen nylons bestonden. Onze kousen

waren van echte zijde en daarom zo
duur.
Ik woonde in de Schiebroekselaan
en om de hoek, in de Bergselaan, zat
een klein winkeltje, dat garen, naaimachinebenodigdheden en onderkleding verkocht en daar kon je een
ladder laten ophalen. Dat kostte in
die tijd nog tien cent per steek. Als er
meerdere steken gezakt waren, had
je pech. In mijn kous waren een keer
vijf steken gezakt en ik weet nog, dat
mijn moeder heel boos op me werd,
want ze had geen 50 cent om de ladders te laten ophalen. Dus moest ik
een week zonder kousen lopen, met
de blaren op mijn hielen. Ja, je keek
voortaan wel uit als je die kousen
aan had, je kon echt niet meer spelen
als een kwajongen, ik was nu immers
een dame en moest me daar dan ook
naar gedragen. Zonder kousen was
het leven een stuk makkelijker, mag
ik mijn sokjes terug?”
Leonard Kooy stuurde me wat foto’s,
die ik graag ga gebruiken. Eén van
die foto’s laat een stukje Rotterdam
uit 1950 zien. Hoewel alles rond de
locatie van deze foto bijzonder is
veranderd, zullen echte Rotterdammers geen moeite hebben met het
herkennen.
Het is geen WWDN-foto, daar heeft
Leonard een veel mooiere voor gestuurd, maar meer een afbeelding om
met kinderen en zeker kleinkinderen
eens te bekijken.
Jouw reacties op alles wat ik in mijn
Spionnetje zie en beschrijf, lees ik
graag via e-mail op het volgende
adres:
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
Spionneur
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Ook voor 2011 hebben wij voor U een
speciaal arrangement samengesteld,
zodat U weer of wellicht voor het eerst
op een ontspannen en verzorgde wijze
kunt genieten van onze prachtige en
interessante omgeving.
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Haus am Kurpark
56841 Traben – Trarbach
Wildbadstrasse 214
0049 6541 819820
e-mail : info@moezelmosel.nl
www.moezelmosel.nl

6 – daags luxe verwenarrangement
Ook voor 2011 hebben wij voor U een speciaal arrangement samengesteld,

Geldig van mei tot novemberzodat
2011U weer of wellicht voor het eerst op een ontspannen en verzorgde wijze
kunt genieten van onze prachtige en interessante omgeving.

Inclusief :
luxe verwenarrangement
bij aankomst fruitmandje en sekt op de kamer6 – daagsGeldig
van Mei tot November 2011
5 x logies/ontbijt,
Inclusief :
4 x 3-gangen diner incl. karafje wijn pp.,
bij aankomst fruitmandje en sekt op de kamer
1 x teppan-yaki of BBQ-avond,
5 x logies/ontbijt, 4 x 3-gangen diner incl. karafje wijn pp., 1 x teppan-yaki of BBQ-avond,
x koffiecomplet
5 x koffiecomplet na.1 x bootreis 5naar
Bernkastelna.1
vv.,x bootreis naar Bernkastel vv., 1 x koffie met gebak in een duitse Konditorei,
1
x
stadstour
door
1 x koffie met gebak in een duitse Konditorei, de prachtige stad Cochem.. 1 x wijnproeverij met wijnboer A. Sausen
en per 2 personen ontvangt U een uniek “wijncertificaat”.
1 x stadstour door de prachtige stad Cochem..
Prijs € 339,- pp. obv. een 2p. kamer
1 x wijnproeverij met wijnboer A. Sausen
Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen, informeer naar de seniorenreizen.
en per 2 personen ontvangt U een uniek “wijncertificaat”.

Prijs € 339,- pp. obv. een 2p. kamer

Haus am Kurpark
56841 Traben – Trarbach
Wildbadstrasse 214
0049 6541 819820
e-mail : info@moezelmosel.nl
www.moezelmosel.nl

Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen, informeer naar de seniorenreizen.

bben wij voor U een speciaal arrangement samengesteld,
llicht voor het eerst op een ontspannen en verzorgde wijze
eten van onze prachtige en interessante omgeving.

NIEUW BIJ SUBARU

aags luxe verwenarrangement

B

Geldig van Mei tot November 2011

TREZIA MET B-LABEL EN FORESTER BENZINE MET C-LABEL

C

SUBARU TREZIA
Dieselverbruik slechts
4,3 liter per 100 kilometer!
20% bijtelling
voor zakelijke rijders
BBQ-avond,

Inclusief :
bij aankomst fruitmandje en sekt op de kamer
-gangen diner incl. karafje wijn pp., 1 x teppan-yaki of
otreis naar Bernkastel vv., 1 x koffie met gebak in een duitse Konditorei,
prachtige stad Cochem.. 1 x wijnproeverij met wijnboer A. Sausen
2 personen ontvangt U een uniek “wijncertificaat”.
Prijs € 339,- pp. obv. een 2p. kamer

FORESTER 2011
met nieuwe benzine
boxermotor, 10% zuiniger
en met belangrijk
lagere CO2-emissies

Wij kunnen U ophalen, informeer naar de seniorenreizen.

TREZIA 1.3i BENZINE INTRO v.a. € 15.975,Trezia 1.4 Turbodiesel v.a. € 20.975,-

CiTO SUBARU ROTTERDAM

SUBARU FORESTER BENZINE INTRO v.a. € 29.995,Prijzen excl. afleveringskosten/rijklaarmaken, metalliclak, etc.

www.citoautobedrijf.nl

Klaverbaan 62 - 2908 KD Capelle a/d IJssel (grens Rotterdam) - Telefoon (010) 467 67 89

Prijsdoorbraak brommobielen!

Justy 1.0 Comfort S+

Dué First vanaf

€ 8.500,Nieuw merk! Dué by Ligier

Uw vrijheid
zonder autorijbewijs
Freedom to move

ALLEEN ZWART OF ZILVER, INCLUSIEF AIRCO,
ALUM. VELGEN EN LEER... RIJKLAAR! NU VOOR
CiTO SUBARU ROTTERDAM

€ 12.750,www.citoautobedrijf.nl

Klaverbaan 62 - 2908 KD Capelle a/d IJssel (grens Rotterdam) - Tel. (010) 467 67 89

Uw Ligier brommobiel dealer:

CiTO AUTOBEDRIJF

Klaverbaan 62 Capelle a/d IJssel/grens Rotterdam
TEL. 010 - 467 67 89 • www.ligier-rotterdam.nl

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

Dinsdag 19 april 2011

TANTE POST

- In de zomermaanden reden de trams van de
Rotterdamse Tramweg Maatschappij vanuit de
Rosestraat tot op het strand van Oostvoorne -

Tachtig jaar
strandleven aan
de Noordzeekust
Een gedegen boek komt niet
zomaar tot stand. Daar moet
je wel iets voor doen, weet Arnoud Voet uit Capelle aan den
IJssel als geen ander. Hij liep
al lang rond met het idee en
tussen zijn drukke werkzaamheden begon hij er aan.
En zie: na ruim twee jaar foto’s/prentbriefkaarten (uit)zoeken en onderzoek rolde zijn
boek ‘Strandleven langs de Nederlandse
Noordzeekust 1895-1975’ van de pers. Het
telt 160 pagina’s (met uitvouwbare fotoomslag) en het bevat meer dan driehonderd
kostelijke foto’s in zwart-wit en kleur.
Voet heeft 33 Noordzeekust badplaatsen
in beeld gebracht: van Cadzand tot Rottumeroog. De voor Rotterdammers bekende
strandplaatsen als Hoek van Holland, Oostvoorne, Scheveningen, Kijkduin, Renesse
en Ouddorp hebben er een nadrukkelijke
plek in en ook wat zich gedurende acht
decennia op of rond de stranden afspeelde.
Het ware genieten is af te zien aan de ritjes
op een rijdier, glijden van duintoppen, met
een plezierbootje de zee op en balspelen
als volleybal en croquet. Uiteraard leent
het strand zich ook heel goed voor het
betere graafwerf, gymnastiek, touwtrekken
en vliegeren. Maar luieren, lezen, zonnen
of slapen behoren natuurlijk ook tot de
favoriete bezigheden. Daarnaast vormt het
strand ook het decor voor vissersboten,
vuurtorens, reddingswerkers, schelpenvissers, jutters en strandingen. Arnoud Voet
brengt het in zijn boek uitgebreid in beeld
met prentbriefkaarten en andere bijzondere
foto’s uit privéverzamelingen.
Het zwemmen ging oorspronkelijk vanuit
een badkoets, waaruit men naakt de zee in
ging. Maar absoluut niet in de felle zon.
Een bruine kleur moest worden vermeden,
die hoorde bij de gewone man die in de
buitenlucht zijn brood moest verdienen. De
betere stand meed de zon zoveel mogelijk
en bleef liever bleek. Kustbewoners zelf
gingen vrijwel nooit in zee.
Met het aanleggen van spoorlijnen voor
trein en (stoom)tram en het uitbreiden
en verbeteren van het wegennet kwam
in het begin van de vorige eeuw ook het
strandtoerisme voor de gewone man op
gang. Al in 1914 schreef Louis Davis zijn
nog steeds succesvolle song ‘We gaan naar
Zandvoort bij de zee, we nemen broodjes
en koffie mee, oh het is zo’n zaligheid als
je van de duinen glijdt’.
‘Strandleven langs de Nederlandse Noordzeekust 1895 – 1975’ is voor 24.95 euro
verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of
te bestellen via uitgeverijvoet@wanadoo.nl
of www.uitgeverijvoet.nl

Henks laatste melding
In het politiebureau aan de Sorongstraat
rinkelde de telefoon. De bureaucommandant nam de hoorn van de haak, Gsm, Iphone of Black Berry bestonden nog niet,
en zei; “Politie Hoogvliet, waar kan ik
u mee van dienst zijn.” De binnengekomen melding werd door hem doorgezet
naar de 7.05. De politieagent achter het
stuur van de grote witte C10 Chevrolet
Suburban draaide aan het stuur, keerde
om, zette zwaailicht en sirene aan en gaf
plankgas. De krachtige V8 motor drukte
mij diep in de stoelzitting. Ik zat naast
Henk Janse, hoofdagent van gemeentepolitie en keek vol bewondering hoe
hij de grote politieauto behendig langs
de stilstaande file reed. Als jong agentje
draaide ik mijn eerste nachtdienst op
Hoogvliet samen met Henk en leerde
behalve lantaarnpalen ontwijken en rode
verkeerslichten negeren, ook veel over
het politievak, hoe je door eerlijk te
blijven de beste resultaten kunt scoren en
waarom je, ondanks structureel verlies,
toch supporter van Feyenoord kunt zijn
en blijven. Ik heb veel van Henk geleerd
en ik niet alleen. Tot enkele weken voor
zijn ziekenhuisopname fungeerde hij
als vraagbaken en steun en toeverlaat
voor jonge collega’s op bureau Slinge in
Zuidwijk. Afgelopen zaterdag hebben we
veel te vroeg afscheid van hem genomen.
De kanker nam bezit van Henks lichaam
maar niet van zijn geest. Henk Janse, oud
wijkagent Westpunt, heeft zijn laatste
melding volbracht en is gereed voor een
nieuwe start. Adieu goed mens!
Joop van der Hor
------------------------------------------------Beertje
Ik wil reageren op het artikel over
Beertje Kreijermaat. Leuk om over
hem te lezen. Zelf ben ik van 1953 en
kom al sinds 1959 in de Kuip. Ik heb
dezelfde gang gemaakt, zoals de meeste
supporters van mijn leeftijd. Eerst aan
de hand van je vader naar de Kuip, later
zelf op vak X achter het doel, toen op
vak G, want dat was toen hét vak en niet
vak S, dat kwam later pas. De eerste
indruk die de Kuip op me maakte, zal ik
nooit vergeten. Eerst al die trappen op
aan de buitenzijde naar de tweede ring,
dan die ijzeren deur door. Je hoorde al
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geluiden van mensen en de spanning
werd opgevoerd. Dan het moment dat
je die prachtige groene grasmat zag en
de overweldigende aanblik van al die
mensen. Onvergetelijk. Ik was voorgoed
gewonnen voor het stadion en ben er tot
op de dag van vandaag nog bij iedere
wedstrijd. Reinier Kreijermaat was één
van die helden uit mijn jeugd. Eigenlijk
had het elftal uit begin jaren zestig, voor
mijn gevoel, alleen maar helden. Het
waren ‘meneren’ voor mij, want erop afstappen en zo’n speler bij zijn voornaam
noemen, durfde ik als jong ventje niet.
Je vroeg aan mijnheer Pieters Graafland,
mijnheer Kreijermaat, mijnheer Moulijn
een foto met handtekening. Zo ging dat
toen. Kreijermaat was echt zo’n stoere
speler, zeker als je hem met ons aller
Coen Moulijn vergelijkt. Toen was
Feyenoord echt in balans, met kracht en
techniek.
De foto in De Oud-Rotterdammer met
Kreijermaat op de behandeltafel bij
Gerard Meijer is dan ook helemaal ‘jaren
zestig’. Het shirt zonder reclames en
onnodige versieringen, de dikke kousen
met de rood-wit gestreepte omslagen en,
heel modern voor die tijd, dat glanzende
broekje. Zelf voetbalden we nog in dat
oerdegelijke spul van Jansen en Tilanus,
dus je keek als junior voetballertje wel
een beetje jaloers naar de kleding. Ik
ben in het gelukkige bezit van de ESSO
elftalfoto’s uit het seizoen 1958-’59,
waarop Rein Kreijermaat nog afgebeeld
staat bij het elftal van Elinkwijk. Ik hoop
in de toekomst nog vaak te genieten van
dit soort Rotterdamse sport/voetbalverhalen.
Jan van Heck
------------------------------------------------Erasmus
Vroeger zei mijn vader: “Als Erasmus de
klok hoort slaan, slaat hij een bladzijde
om en dat is heel logisch, want dat
hoorde hij niet, dus gebeurde dat ook
nooit.” Wat een mooie foto bij het artikel
in de vorige uitgave van uw blad. Ik ga
zeker naar de expositie, want het heeft
mijn belangstelling opnieuw gewekt.
Bedankt
Leida Heijmans-Hozeman
-------------------------------------------------

Hollandse nieuwe
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Erasmus(2)
In de uitgave van De Oud-Rotterdammer
van 5 april staat het artikel ‘Erasmus en
“Lof der Zotheid” in Schielandshuis’.
U schrijft onder de foto over de sage,
dat hij bij het slaan van de klok een
bladzijde omdraait. Als kind (ik ben van
1922) wandelde ons gezin op zondag
vaak door de stad. We kwamen dan ook
langs het standbeeld van Erasmus. Mijn
vader zei eens, toen de klok bijna de tijd
zou slaan: “Als hij (Erasmus) straks de
klok hoort slaan, draait hij de bladzijde
om.” Wij bleven wachten tot de klok
inderdaad sloeg en waren zeer teleurgesteld, dat Erasmus geen pagina omsloeg.
Desgevraagd antwoordde mijn vader:
“Erasmus is van steen en hoort niets.”
Mevr. A.E.Vreijenhoek
------------------------------------------------Drieling
In de krant van 5 april las ik over de
drieling van het Noordereiland. Ik kan u
niet vertellen hoe het met hen gaat, maar
wel wie zij zijn. Het zijn de dochters van
de heer en mevrouw Van Rijn. Zij hadden een kolenhandel/waterstokerij in de
Sleephellingstraat. Bij mij in de klas zat
Nico van Rijn, de broer van de drieling.
Alle kinderen mochten één voor één
naar de zusjes komen kijken. Ik herinner
me dat achter in de winkel drie bedjes
stonden met daarin de baby’s. Zelf ben
ik in 1946 ook op het Putseplein geboren
en ook met behulp van zuster Popke.
Volgens mij moet de drieling in 1952 of
1953 geboren zijn. Van één van hen weet
ik nog de naam: Rebecca.
Kasja van Leerzem
Drinkwaterweg 442
3063 JC Rotterdam
------------------------------------------------Zwarte weggetje
Als trouwe lezer van de door u uitgegeven krant voor de 50-plusser trok het
artikel “Veel plezier op het Zwarte weggetje” van de heer Johan Stokhof mijn
speciale aandacht. Het artikel is goed
leesbaar geschreven, maar het verdient
toch enige correctie. Vanaf mijn geboorte
tot aan mijn 27ste jaar heb ik in de
Stationsstraat gewoond. Deze woningen
hadden vanuit de woonkamer uitzicht
op het station, het toenmalige rangeeremplacement en uiteraard beneden aan

Heel weinig bewoners uit het noorden van Rotterdam zal
deze foto, genomen in 1935/36 bekend voorkomen. U
ziet Jaap Schipper de haringboer, die op de hoek van de
Pijnackerstraat-Zoomstraat voor de deur van café De Sport
‘s avonds zijn vis probeerde te verkopen aan de bezoekers.
Drie schoongemaakte haringen met of zonder ui voor een
dubbeltje. Overdag liep hij door de omringende straten
z’n handel uit te venten,. Ging het slecht met de vis, dan
ging hij langs de deuren om schillen op te halen. ‘s Winters
liep hij petroleum en kolen te venten. Later werd er een
gesloten huifkar met luchtbanden gekocht. Daarin kon dan
op een primustoestel vis gebakken worden. Deze is helaas bij het bombardement in vlammen opgegaan. Hij was eigenlijk de eerste
mobiele patathandelaar in het noorden. Op de achtergrond zie je het pakhuis van lorrenboer Bertus Verstappen, waar ik mijn eerste
schaatsen kreeg, twee linkse voor een dubbeltje. Tegenover z’n standplaats zat de winkel van Stigtans met behang. Ouwetjes van het
noorden: laat eens wat van je horen. Het knulletje dat tegen de visboer aanhangt is de schrijver van dit stukje.
J.Schipper. Jr.
Blokmakersstraat 56 b, 3025 NJ Rotterdam

de spoordijk het door de volksmond
genoemde Zwarte weggetje. Het was
eigenlijk niets anders dan een koolas
pad, dat na enkele honderden meters gewoon ophield. De sloot, die het weggetje
scheidde van het nog resterende boerenland van de heer Daan van de Burg,
die er als laatste een boerenbedrijf had,
begon bij de tegenover gelegen Spoorstraat, die op de foto goed is te zien. Met
een haarspeldbocht boog die sloot zich
achter het stationsgebouw om naar het
Zwarte weggetje. Deze sloot had geen
verbinding met de Schie en er zwommen
zeker geen vissen in. Het dierlijk leven
bestond hoofdzakelijk uit waterkevers, de zeer agressieve larven van de
libellen en heel veel waterluizen. Het
gedeelte van de sloot, dat grensde aan
de Spoorstraat, had als bewoners ratten!
Dat deel was oorspronkelijk een open
riool, omdat in de afgebeelde huizen
geen watercloset was ingebouwd. Heel
gebruikelijk voor het aloude Schiedam.
Verder kan ik er nog aan toevoegen, dat
het hek dat de toegankelijkheid van de
spoorbaan afsloot, er tot aan ongeveer de
tweede helft van 1945 (de hongerwinter)
anders uitzag. Het hek bestond namelijk
uit afgekeurde bielzen, die men rechtop
in de grond had geplaatst en waarvan
men het bovenste uiteinde in de vorm
van een zadeldak schuin had gezaagd.
Het bielzenhek is in menige kachel van
de plaatselijke bevolking opgestookt. Er
was nog een koolas pad, maar dat lag in
de Spaanse polder. Daarvoor moest je
de spoorwegovergang passeren en een
stukje de Overschiesche weg opgaan,
maar dat is een ander verhaal.
Piet Witberg
------------------------------------------------Nog eenmaal Eudokia
Op 9-jarige leeftijd maakte ik voor
de eerste keer kennis met ziekenhuis
Eudokia. Ik woonde in de Schepenstraat
en was voor mijn huis met vriendinnetjes aan het knikkeren, toen één van de
kleinkinderen van mijn bovenbuurman
vanaf het balkon een plank naar beneden
gooide. De plank was totaal vermolmd.
Op mijn hoofd brak de plank af en een
stukje bleef boven in mijn hoofd achter.
Het bloedde ontzettend. Mijn vader
stormde naar buiten en haalde het stukje
uit mijn hoofd en toen met de auto van
de opa van het kind als een speer naar
Eudokia. Nadat de dokter mijn vader
nog een standje had gegeven (hij had
het stukje hout moeten laten zitten) is
de wond gehecht. Ik had een zware
hersenschudding. Alles is goed gekomen.
Ik heb nog een deukje in mijn hoofd
als herinnering. De tweede keer, dat ik
in Eudokia terechtkwam, was 25 jaar
geleden. Ik had borstkanker. Er is toen
een borstbesparende operatie uitgevoerd.
Dokter Kopert was mijn arts. Wat een
geweldige man en wat een fantastisch
ziekenhuis. ‘s Nachts om half vier kwam
de zuster vragen of ik een kopje thee
wilde hebben. Ik had die nacht nog niet
geslapen. Bestaat dat nu nog? Ik weet
het niet.
Henny van de Stouwe
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Dalton School

Op deze foto staat de vijfde klas van de Dalton School in de Nolensstraat,
genomen op 25 maart 1946. Ik ben nieuwsgierig hoe het iedereen is vergaan. De
klasseleraar is mijnheer Passchier en de leerlingen, onderste rij van links naar
rechts: James Karstel-Lex?, Frits Engels, Jan Ardon, Piet Wever, Ton Beusekom
of Deutekom en Ton de Vries. Tweede rij: John Costa, Nico Rabat, Sytse Dekker, Ineke Kammann, Jo Jansen-Riet Jonkers, Anneke de Boer, Corrie Kuipers,
Hetty Donker en Suus Bijl. Derde rij: Mijnheer Passchier, Henny van Bandemer,
Josje?, Ineke de Waard, Ansje Muilwijk, Epy de Keuning, Joke de Korte en
Mieke de Zoete. Bovenste rij: John Lebbink, Georgina Ligthart Schenk, Bertie
Kooyman, Hans Hurkmans, Henk de Beun, Kees Zwart, Hans van Oosterom,
Dick Seip en Wim van den Brande. Mijn verontschuldigingen als er enige
namen verkeerd gespeld zijn.
Wim van den Brande, 90/26 Goldmine Road, Ormeau, 4028 Queensland,
Australia e-mail: wvandenbrande@bigpond.com
Reünie Kuyper,
Van Dam & Smeer
Op 14 mei van 19.00 tot 22.00 uur
organiseren wij een reünie van
bovengenoemd cargadoorsbedrijf in
restaurant De Delft aan de Schiehaven.
Veel mensen zijn reeds benaderd en wij
hebben al 80 leuke/positieve reacties
ontvangen. Mocht u om wat voor reden
dan ook verhuisd zijn en bij het lezen
van deze krant interesse hebben nog
eens oud-collega’s te ontmoeten, aarzel
dan niet met ons contact op te nemen.
Namens de werkgroep KDS.
Peter Govers: 010 4802441
Henk de Ruyter: 0180 615349
Cees Koogje: 010 4261177
-----------------------------------------------De parochie in Overschie
Wie weet nog iets over het 125-jarig
bestaan van de parochie van Overschie?
Het moet 1954 geweest zijn. Mijnheer
Adriaan Hegge, een vrolijke vrien-

delijke grote man, die, naar ik meen,
een peperfabriek had in Overschie,
kwam mij bezoeken. Hij vroeg mij
een toneelstuk te schrijven, omdat de
kerk 125 jaar bestond. Het toneelstuk
werd opgevoerd door mensen van 80
jaar oud. Het was een daverend succes!
Niet zozeer door mijn schrijfkunst,
maar juist doordat de acteurs er zoveel
zelf bij verzonnen. Mijn vraag is: Weet
iemand dit nog ?
Dr Anton de Man
Alexanderpolder
ademan@planet.nl
-----------------------------------------------Overgrootmoeder
Op den Kelder-Vijg
Ik ben op zoek naar een foto van mijn
overgrootmoeder Wilhelmina Op den
Kelder-Vijg, overleden 28-11-1919.
Moeder van mijn oma Wilhelmina van
Zijl-Looge. Zij was een dochter uit een
eerder huwelijk van Wilhelmina Op

den Kelder-Vijg. Uit het huwelijk met
Petrus Op den Kelder is een dochter
geboren Cornelia, gehuwd met Hendrik
van der Ploeg en uit dat huwelijk weer
een Wilhelmina, gehuwd met Abraham
Koot. Dit is alles wat ik te weten ben
gekomen met stamboomonderzoek.
Het huis van mijn opa en oma is in de
oorlog gebombardeerd en alles is verbrand. Ook alle familiefoto’s, vandaar
mijn vraag.
Wil Ketting - van Zijl
Boekenrode 78
3085 JK Rotterdam
010 4811807
ljketting@planet.nl
---------------------------------------------W.J.(Wim) Olsthoorn
In De Oud-Rotterdammer nummer 7
wordt in de rubriek “Waar was dat nou”
bovengenoemde naam vermeld. Als
je dit leest heer Olsthoorn, neem dan
contact op.
G. Verkroost
Zevenkampsering 447
3068 HG Rotterdam
gerardenan.verkroost@telfort.nl
-----------------------------------------------Baroeg
Graag doe ik een oproep aan ‘oudBaroegianen’, die vanaf 1981 betrokken
zijn geweest bij het voormalig open
jongerencentrum Baroeg aan de Spinozaweg 300, als vrijwilliger, bestuurslid
of anders. In verband met het 30-jarig
bestaan van Baroeg, dat nu als poppodium fungeert, zijn wij benieuwd wie
zin heeft dan langs te komen. Meld je
in ieder geval aan en laat even weten
vanuit welke hoedanigheid je betrokken
bent geweest.
Ron Andriessen
Poppodium Baroeg
Spinozaweg 300
3076 ET Rotterdam
info@baroeg.nl
-----------------------------------------------Nogmaals Piet Heinschool
Vorig jaar is in De Oud-Rotterdammer
een oproep gedaan aan oud-klasgenoten
van de Piet Heinschool van de lichting

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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1955 tot 1961. Helaas zijn er niet
voldoende reacties gekomen, om een
goed bezette reünie te kunnen organiseren. Daarom doen wij nogmaals een
oproep aan oud-leerlingen en eventuele
bekenden om zich te melden. Om het
eenvoudiger te maken, geven wij
hierbij een lijstje van namen met het
verzoek vooral te reageren. Wij zijn op
zoek naar de volgende personen: Han
Berg, Jopie van de Berg, John Bergeyk,
Gerard Boerlage, Mineke Brinkman,
Barbara Cook, Annemarie Hartman,
Bennie de Jong, Frans Krommenhoek,
Juliska Madern, Willem van Loon,
Ineke Jalink, Ina van Schagen, Nico
Vervat, Joop Kosterman, de ‘Rotterdamse’ drieling De Vries (Joke de Vries
en haar zusjes), Ria Nederveen, Jan
Poot, Willie Spijker en Jopie Zondervan. Deze leerlingen hebben in de klas
gezeten bij juffrouw Van de Berg, juffrouw Joppe en juffrouw. Waleson. Wij
stellen een snelle reactie zeer op prijs
en als u niet zelf vermeld staat, maar
wel namen herkent, of weet waar deze
oud-klasgenoten zich bevinden, dan
verzoeken wij u te reageren.
René Brendel
0649-300124
renmar@hetnet.nl
Gerrit Visser

0643-942238
ssiv@hotmail.com.
----------------------------------------------Bram in ‘t Veld
Ik ben op zoek naar een levensteken
van Bram in ’t Veld. Geboren 19-121929, dus nu 81 jaar. Hij woonde in de
Van Slingelandstraat 9b Vlaardingen,
was getrouwd, had twee dochters en
is later gescheiden. Na een vakantie in
Spanje is hij geëmigreerd naar Spanje
en met een vakantieliefde getrouwd
in september 1998. Hij was mijn
dienstmaatje vanaf september 1949. We
zijn samen naar Suriname uitgezonden
geweest in 1950/1951. Mijn hoop is
gevestigd op zijn ex-vrouw en dochters.
Ik ben bekend met zijn adres en telefoonnummer in Spanje (Alicante), maar
krijg al maanden geen respons meer.
J.W. van Roon
----------------------------------------------Kaufmann’s Huidenhandel
Voor het maken van een documentaire
inzake de leerlooierij zou ik graag in
het bezit willen komen van foto’s van
deze bedrijfstak en dan met name van
de werkzaamheden bij Kaufmann. Ook
verhalen zijn welkom.
janpol48@home.nl
0528/271915

Lange
Rosestraat
Ik bewaar uit mijn jeugd goede herinneringen aan de ‘lange’ Rosestraat, het
gedeelte tussen de Rose Spoorstraat en
Steven Hoogendijkstraat. Wij woonden
- De ‘lange’ Rosestraat tussen Rose
Spoorstraat en Steven Hoogendijkstraat.
op de eerste etage op nummer 266. Ik
Foto verzameling Rein Wolters ben nu 77 jaar. Daar waren gezellige
buurtwinkels, zoals die van melkboer Jan J. van Dijk (276), kruidenier W.J. (Piet)
Beesten (214a), sigarenmagazijn P. Kokken (210a), slager Arie Verheij, groenteboer
Gert Holleman en glashandel en glasslijperij van A. Verburg en zijn vrouw Miep op
270. Ik zou graag in contact komen met andere lezers die zich die namen en mensen
ook herinneren.
Peter de Jongh
Jan Roeckplantsoen 48-1
3902 ZS Veenendaal
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Adamshofstraatschool
“Deze klassefoto is genomen, ik denk
kort na de Tweede Wereldoorlog, op
het schoolplein voor de mulo aan de
toen nog zo geheten Taxisstraat (later
werd dit Taxusstraat). Op de achtergrond is de Ramleh-hbs te zien. Een
aantal van de leerlingen, onder wie ikzelf (onderste rij, tweede van rechts) zat destijds op de Adamshofstraatschool,
terwijl zij niet voorkomen op de foto in De Oud-Rotterdammer van 7 februari.
Achter mij bijvoorbeeld is Foldert Zwaving te zien, die in de Adamshofstraatschool in de vierde klas onder meester Riet naast mij zat. Direct naast de
hoofdonderwijzer, de heer Van Alkemade, staat Ida Neeleman. Zij komt niet
voor op de andere foto. Naast mij zitten Cor Teeuwen en Co Vermeulen, die
weer wel voor komen op die foto van de Adamshofstraatschool. De oplossing
is wellicht dat er destijds blijkbaar op de een of andere manier een fusie is
geweest tussen de Adamshofstraatschool en de school aan de Taxisstraat.
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
RHV Snelwiek
Handbalvereniging RHV Snelwiek is
opgericht op 1 oktober 1941 in Het
Zuider Volkshuis op Rotterdam Zuid.
De wedstrijden werden gespeeld op
Laag Zestienhoven, later op Varkenoord en vanaf 1967 op sportpark
De Vaan aan de Oldegaarde. Iedereen
is het weekend van 18 en 19 juni 2011
van harte welkom. Speciaal willen
wij trachten het damesjuniorenteam,
dat in 1978 Nederlands Veldhandbalkampioen is geworden, op ons feest te
krijgen. Van dit team zoeken wij nog
Andrea van Gelderen, Brigit Mijer-

Dunnewold en Astrid van Wijk.
Bep Keehnen, 010-4832224
Frans Sweben, 010-4321333.
F.H. Sweben, De Lamartinestraat 5
3076 HA Rotterdam
---------------------------------------------Piet Begeer
Voor een studie naar schrijvende
schoolmeesters, ben ik op zoek naar
informatie over de schoolmeester
- schrijver - schilder Piet Begeer
(1890-1975). Hij woonde in Tuindorp Vreewijk (Dreef 11) en heeft als
schoolmeester gewerkt aan de openbare lagere school in de Joubertstraat
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en aan de openbare lagere school aan
de Lange Hilleweg, hoek Strevelsweg.
Jacques Vos
Berkenlaan 25 - 9482 RK Tynaarlo
---------------------------------------------Rotterdams Tuig
Wij, Havenkoor Rotterdams Tuig,
een groepje jonge opa’s, die met
plezier Rotterdamse liedjes zingen en
regelmatig optreden, zijn op zoek naar
muzikanten, vooral accordeonspelers.
Voelt u zich aangesproken, neem dan
contact op.
Aad Rijfkogel
010-5216758 of 06-53147060
----------------------------------------------De Lijsterbesschool
Ik, Lenie Groeneweg en broer Louis,
zoeken klasgenoten, die op de school
De Lijsterbes aan de Ruivenstraat in
Rotterdam (Noord) zaten in de jaren
1952/1960. Enkele leerkrachten ken ik
nog: Juffrouw van Dijk, mevrouw Diederiks, Jansen en Keizer, de heren Kip
en De Waard. De namen van klasgenoten waren o.a. Jopie Geevaerts, Sonja
van Sloot, Nel Kleine, Ria ten Taier,
Anneke Koedam, Marijke de Koning,
Nel van Vliet en Bert Lammere.
Lenie v.d.Hor-Groeneweg
lenievanderhor@versatel.nl
----------------------------------------------Spanjaardstraat
Ik ben op zoek naar buurtgenootjes,
die in 1946 in de Spanjaardstraat
hebben gewoond op nummer 36 en

Puzzel mee en win !!!

Mei nadert, de vogeltjes bouwen een nest en stichten een gezin, dat moet worden uitgebroed. In de Rotterdamse lanen en straten met hoge bomen heeft dat zo zijn gevolgen. Vooral voor de autobezitters. Wie onwetend onder een
boom parkeert, vindt zijn bolide niet zelden totaal onder gekakt terug. Dankzij de vogels doen de wasstraten goede
zaken. Ook de vorige slagzin stond in het teken van de lente. De uitkomst van de puzzel van 5 april luidde:

Langer licht door de zomertijd
De volgende inzendingen worden beloond met een CD van The 3 Jacksons:
L. van Pelt, O. Huisman de Bondt, F.G. Lenten-Mijlof, M.Stoppelenburg, N. Vonk

Horizontaal
1. oogharen; 7. grote werkplaats; 12. binnenste van een vrucht; 13. schelpenproduct (sieraad); 14 deel van etmaal; 15. noorderbreedte (afk.); 17. wildebeest; 19. brandstof; 21. krachteenheid (afk.); 22. dierenverblijf; 24. ontwerper
van gebouwen; 27. rivier in Engeland; 28. rivier in Duitsland; 30. Koreaans
automerk; 31. Duitse omroep (afk.); 32. (oud) betaalmiddel; 33. opstootje;
35. Duits wijngebied; 37. jong dier; 38. splintertangetje; 41. bloeimaand;
42. verlegen; 44. bittere bespotting; 46. toespraak; 47. marihuana; 48. middel om kopen te bevorderen; 49. beendervet; 50. opening (doorbraak); 52.
morsdoekje; 54. bewoner van Indonesië; 56. Nederlandse vakbond (afk.);
58. jeugdig persoon; 61. loot (stek); 62. familielid; 64. spoedig; 65. zuivelproduct; 67. mannetjesbij; 68. ontkenning; 70. deel van gebit; 72. (zee)wier;
73. samensteller van een regering; 76. aanwijzend voornaamwoord; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. meisjesnaam; 79. optisch hulpmiddel; 81. sine
loco (afk.); 82. vochtig en bedorven; 83. vriend (Spaans); 84. bitter vocht; 86.
achterdocht; 87. Friese sport.
Verticaal
1. radeloosheid; 2. militaire politie (afk.); 3. varken (Engels); 4. vulkaan op
Sicilië; 5. mengsel van cement en zand; 6. kledingstuk; 7. fijn geweven stof
(fluweel); 8. wat men steelt; 9. straat (Frans); 10. titel (afk.); 11. soort papegaai; 16. kooppoging; 18. zwaardwalvis; 20. liquid crystal display (afk.); 21.
schrijfgerei; 23. het binnenste van iets; 25. graanstengel; 26. moeilijk buigzaam; 27. lichte herenoverjas; 29. gerechtsgebouw; 32. Franse kaassoort; 34.
jongensnaam; 36. Nederlandse provincie; 37. aangesloten bij een vereniging;
39. eiland in de Middellandse zee; 40. hoog bouwwerk; 42. het kweken (van
groente); 43. rangtelwoord; 45. buitendijkse grond; 46. Republik Maluka Selatan (afk.); 51. knaagdier; 53. algemene inspectiedienst (afk.); 54. eiland in
Caribische zee; 55. deel van wiel; 56. Amerikaanse boerderij; 57. man (kerel);
59. verbinding in naaiwerk; 60. sleeën op een hellende baan; 62. groot soort
hagedis; 63. mannelijk hert; 66. ieder; 67. bundeltje haar; 69. Europa (afk.); 71.
muurholte; 73. wereld voetbalbond (afk.); 74. werelddeel; 75. hoofdstad van
Letland; 78. oneffen; 80. lang en smal stuk hout; 82. milligram (afk.); 85. den
lezer heil (Lat. afk.).
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omgeving.
annie meijer, annie_shellie@live.nl
----------------------------------------------Zwarte weggetje
Een prachtverhaal over het Zwarte
weggetje, dat dwars door de polder
Vreelust van Spangen naar Schiedam
liep. Ook ik heb daar veel aan de
slootkant gespeeld en bij de overweg.
Mijn vader had daar zijn volkstuin bij
‘Streven naar Verbetering’. Nu zou
ik, na zeventig jaar, wel eens willen
weten wat dat voor een wielerbaantje
was, dat in de Spaanse Polder aan de
linkerkant van de spoorwegovergang
lag. Het was hooguit vijftig meter
breed en honderd meter lang. Ik heb
daar altijd ﬁjn gespeeld, zonder ﬁets
op beton. Weet iemand het antwoord
op deze vraag?
J. van Antwerpen
Baloeranstraat 185
3029 CH Rotterdam
---------------------------------------------Boek over moord
Na het stuk over Jan Blaauw te
hebben gelezen wil ik het volgende
even kwijt. Als de heer Blaauw de
hoofdcommissaris van politie is uit
de jaren 30, dan heeft hij ook een
boek geschreven waarin de moord
op Marietje van Os beschreven staat.
Zij was een nichtje van mijn moeder
Cato van Os, gehuwd met Frans Herrman, mijn vader. Ik heb ongeveer
alle bibliotheken afgestruind om het

boekje te kunnen lezen. Maar ik heb
het nooit gevonden. Ook heb ik de
winkels van De Slegte uitgekamd.
Maar vergeefs. Nu ik dus dit stukje in
De Oud-Rotterdammer heb gelezen,
kwam het weer bij mij boven. Zou er
iemand zijn die dit boekje nog heeft
en het kwijt willen? Ik zou er erg blij
mee zijn. Natuurlijk tegen vergoeding.
Alvast hartelijk bedankt.
J. Herrman
Graafseweg 649 c - Wijchen
jherrman@hetnet.nl
---------------------------------------------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.schreuder7@chello.nl
----------------------------------------------Feyenoordmagazine
Gratis aangeboden de volgende
maandbladen: Feyenoordmagazine
periode 2007 t/m maart 2011, Feyenoordblad HAND IN HAND periode
2004 t/m maart 2011
Af te halen bij:
Hennie van Meggelen
Volmarijnstraat 149
3021XP Rotterdam
0628445553

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 27 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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Steun Humanitas en maak bovendien
kans op duizenden prijzen, oplopend tot
€ 100.000!

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

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

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Een nieuw biljart, een opknapbeurt, een nieuwe dierenweide bij
de bejaardenhuisvesting? Ouderen die eenzaam zijn er weer bij
betrekken? Rotterdams kinderen die het moeilijk hebben via de
Stichting Humanitas een vakantie in een gastgezin aanbieden? U
weet het: we leven in een moeilijke tijd. Vaak staan de financiën
of de subsidieregels de aanpak die wij als Humanitas voorstaan
in de weg. Toch is het mogelijk ook die wensen van onze cliënten in te vullen. U kunt daarbij helpen! Door mee te doen aan de
Vriendenloterij.
U maakt daarbij ook nog kans op
duizenden geweldige prijzen en
Humanitas wint altijd! Want u
kunt Humanitas aanwijzen als
goed doel waar de opbrengst van uw lot naar
toe gaat! voor slechts
€ 2,20 per week kunt u meespelen in de Vriendenloterij
en maakt u wekelijks kans op
duizenden prijzen, oplopend
tot € 100.000! Wint u een
prijs, dan mag u dezelfde prijs
ook aan vijf vrienden geven!
Door mee te doen steunt u
ook Humanitas! Een makkelijker manier om Humanitas te
steunen is bijna niet mogelijk! U
steunt Humanitas nog niet? Het
kan nog steeds! Haal een aanmeldingsformulier bij de Humanitasvestiging bij u in de buurt of ga
naar www.stichtinghumanitas.nl

Word vriend van
Humanitas!

In De Oud-Rotterdammer van
22 februari jl. toonde rondleider/suppoost Kas Niessen van
het Herinneringsmuseum bij
Humanitas-Akropolis u een bijzonder voorwerp: het ging om
een krukhaak. Deze werd ge-

bruikt in de haven in de jaren
voordat de containers kwamen
bij het laden of lossen van schepen, bijvoorbeeld van balen katoen. Wij dachten dat het een
moeilijke opgave was, maar dat
bleek niet het geval: van de ver
over de honderd inzendingen,
bleken er tientallen juist!

Wonen bij Humanitas? 010 - 461 51 24
Werken bij Humanitas? 010 - 461 51 51
Vrijwilliger bij Humanitas? 010 - 461 52 48
Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief:
wonen met of zonder zorg!

IJsselburgh is een prachtig, groot
servicecomplex in Beverwaard met
198 appartementen en een royale, veilige binnentuin. U kunt zich opgeven
voor een driekamerappartement met
zorg. Huurprijsindicatie: € 625,-.

Herinnert u zich déze nog...?! (25)

Het servicecomplex Nancy Zeelenbergflat in Charlois met zijn markante
gevel, en mooie binnentuin staat aan
het groene Amelandseplein. Er zijn nog
enkele appartementen vrij. Huurprijsindicatie: € 450,-, exclusief service en verwarmingskosten.
De vermelde huurprijzen zijn exclusief
service en verwarmingskosten
Info huren: Coby Bosker: 010 - 461 51 24

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

Elke week
In De Carnissedreef in Charlois zijn
nog enkele eenkamerappartementen
Humanitas-TV!
met of zonder zorg vrij. Het naastgeElke donderdag 19.00 -19.30 uur.
legen verpleeghuis biedt veel facilielke
vrijdag (herhaling) 11.00-11.30 uur.
teiten, o.a. een restaurant met terras.
Huurprijsindicatie: € 450,-, exclusief Kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel
service en verwarmingskosten.

De prijswinnaars zijn deze keer:
C. Dullemond uit Ridderkerk,
Henny Hartog uit Nieuwerkerk
aan den IJssel en Theo Mostert, C.M. Roggeveen en F.M.
Bleeker uit Rotterdam. Hartelijk gefeliciteerd! U krijgt uw
prijs binnenkort thuisgestuurd.
Het nieuwe voorwerp, een stuk
gereedschap voor in huis,
wordt u hierboven dit keer niet

getoond door een rondleider/
suppoost, maar door een jonge
museumbezoekster, Jackie Havik (ja, het museum is óók interessant voor de jeugd!). Het is
niet makkelijk dit object goed
in beeld te brengen. Het bestaat uit een metalen stang (zie
inzet) met een houten handvat

Zorgeloos wonen...

Medewerkers van Humanitas zijn van
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.

en aan het eind een rubberen
slang. Weet u waar het om gaat
en waar het voor gebruikt werd?
Stuur uw oplossing vóór 1 juli
2011 naar Stichting Humanitas, Afdeling Communicatie en
Voorlichting, Postbus 37137,
3005 LC Rotterdam of mail naar
info@stichtinghumanitas.nl
(onderwerp: prijsvraag, vergeet niet uw adres te vermelden) en u maakt kans op één
van de vijf prachtige boeken
‘Open de luiken van uw geheugen’ met dinerbonnen ter
waarde van € 30, te besteden in
één van de vijftien Humanitas
seniorenrestaurants. De uitslag
kunt u lezen in De Oud-Rotterdammer van 12 juli 2011.

... of wonen met zorg

Het is heerlijk wonen in de Stuifakkers

Of u nu uw eengezinswoning inruilt voor een appartement of dat u de zekerheid wilt hebben dat u in de
toekomst zorg in de buurt heeft. De nieuwe bewoners van de Stuifakkers kozen veelal voor dit project door
de fijne ligging, de ruime appartementen en de lichte woningen. Dat kan geheel vrij van zorg in de villaappartementen of met zorg in het atriumgebouw. Er is voor ieder wat wils. Neemt u voor een vrijblijvende
bezichting contact op met match Makelaars.

TE HUUR

twee- en driekamerappartementen van ca. 75 m2
• Huursommen vanaf € 925,- per maand inclusief servicekosten en parkeerplaats
• Balkon of tuin
• Inclusief serviceabonnement
• Zelfstandig wonen in de villappartementen (zorg eventueel mogelijk)
• Wonen met zorg binnen handbereik in het atriumgebouw

Zuid

Nederland

TE KOOP

driekamerappartementen van 91 tot 110 m2
• Koopsommen vanaf € 323.500,- v.o.n.,
inclusief parkeerplaats
• Balkon of tuin
• Geen bouwrente verschuldigd!
• Per direct beschikbaar
Provenierssingel 1A
3033 D Rotterdam
Tel.: 010 - 233 01 01
Email: rotterdam@matchmakelaars.nl

