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Ketelbinkie contra de Duitsers
Een groot aantal Nederlandse
zeeschepen had in de Tweede
Wereldoorlog Rotterdam als
thuishaven, maar kon die door
de Duitse bezetting niet meer
bereiken. Het oorlogsleed in
de koopvaardij was onvoorstelbaar en wordt helaas in alle
terugblikken op de Tweede
Wereldoorlog nogal eens
over het hoofd gezien. Toen
de oorlog uitbrak werden de,
destijds over het algemeen nog
Nederlandse, zeelieden ingezet
in de koopvaardij en op marineschepen op de gevaarlijke
Atlantische routes, maar ook
op de Grote Oceaan, want heel
veel rederijen voeren op het
voormalig Nederlands Indië.
De schepen waren een voortdurend doelwit voor de Duitse
en Japanse onderzeeboten,
vliegtuigen en ander marinematerieel. In de oorlog hebben
3600 van de in totaal 18.500
zeelieden (allen mannen) de
strijd op zee niet overleefd.
Bijna één op de vijf kwam dus
nooit meer terug!

Ik ben bijna een maand voor de
bevrijding op 5 mei 1945 onder de
rook van Rotterdam geboren. Dus
wat ik van de oorlog weet, heb ik
uit overlevering. In mijn kinderjaren
hebben mijn vader en moeder en hun
familie wel wat verhalen verteld.
Maar die gingen meestal niet verder
dan het gebruikelijke jatten van hout
om te stoken en van voedsel om te
eten, over de verplichte detachering
in huis van Duitse soldaten van het
front, die even tot rust mochten
komen en over het eigenlijk belachelijke verbergen van mijn vader onder
de vloer om eventueel bij een razzia
niet opgepakt te worden.
Alsof de Duitsers en NSB’ers in de
straat, die alles wisten, mijn vader
niet konden vinden. Ik denk dat hij
meer heeft gehad aan zijn vrijstelling voor de ‘Arbeitseinsatz’ in
Duitsland, omdat hij als chauffeur/
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- Na de bevrijding keerde de Nieuw Amsterdam terug in de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Vijf jaar vrijwel onafgebroken op zee in de oorlog
hadden duidelijk hun sporen nagelaten. Foto: Collectie Gemeentearchief Rotterdam. -

monteur bij de voormalige RAGOM
in Ridderkerk hard nodig was om het
openbaar vervoer in de oorlogsjaren
nog enigszins in stand te houden.
Vrije Volk
Het indrukwekkendst voor mij was
een klein schilderijtje bij een van
onze buren waarop de skyline van
Rotterdam als gevolg van het bombardement in lichterlaaie stond. Er
was natuurlijk ook geen sprake van
dat mijn ouders – hoewel zij slechts
op zeven kilometer van de stad
woonden - in de oorlogsjaren in Rotterdam kwamen. Veel te gevaarlijk!
Mijn interesse in de oorlog en vooral
in de zeevaart in die tijd ontstond
pas, toen ik in de jaren ’70 voor Het
Vrije Volk voormalig gezagvoerder
George J. Barendse van de NIEUW
AMSTERDAM moest interviewen.
Hij was destijds al diep in de tachtig
en genoot van zijn pensioen in een
zorgﬂat in Voorhout. Op dicteersnelheid vertelde Barendse, als een
moderne uitvoering van zeeheld
Maarten Tromp, over het commando
dat hij als commodore had van 1942

tot en met 1945 op The Grand Old
Lady van de Nederlandse zeevaart.
Volgens velen was de toen splinternieuwe – in Rotterdam bij de RDM
gebouwde – NIEUW AMSTERDAM nog steeds het mooiste
passagiersschip (van de Holland
Amerika Lijn) dat de Nederlandse
zeevaart ooit heeft voortgebracht. In
grijze schutkleuren geverfd en met
aangebrachte bewapening van maar
liefst 80 kanonnen heeft de NIEUW
AMSTERDAM in de oorlog vele
troepentransporten (soms meer dan
9000 militairen per keer, onder meer
uit de Verenigde Staten en Australië)
over de oceanen verzorgd. Vaak
zonder konvooi, zonder escorte.
Met zoveel militaire potentiële
capaciteiten aan boord was het schip
natuurlijk een geliefd doelwit voor
de vijand, de Duitsers en Japanners,
die ook wel wisten dat de NIEUW
AMSTERDAM een belangrijk
troepenschip was. Barendse vertelde
in staccato dat hij opdracht gaf de
kanonnen te richten op de U-boten
en andere vijandelijke vaartuigen
en vliegtuigen als het schip werd
aangevallen.
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Begrafenis - Crematie
010 - 447 99 00

Stolpersteine
voor
gedeporteerde
Joden

www.vanderspekuitvaart.nl

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

Overleefd
De NIEUW AMSTERDAM heeft de
oorlog overleefd. Dat kan niet worden gezegd van vele andere koopvaardijschepen, die met bemanning
en al tot zinken werden gebracht.
Slechts enkele bemanningsleden
hebben het vege lijf gered. Soms
door zich dagenlang op wrakhout of
in primitieve reddingboten in leven
te houden, totdat zij door geallieerden, maar soms ook door de vijand,
werden opgepikt en gedurende de
rest van de oorlog in kampen werden
ondergebracht. Of door de bondgenoten meteen weer op een ander
zeeschip werden gezet. Wie een heel
klein stukje van dit soort verhalen
wil horen, moet kijken op www.
anderetijden.nl.
In de begin dit jaar op televisie
vertoonde documentaire ‘Gevaren op
zee’ vertelden sommige van de overlevende zeelieden hun verhalen over
de oorlog. Ronduit onthutsend was
het verhaal van de 104-jarige Frits
de Jong (toen nog levend en wonend
op Texel). Hij maakte de torpedering
door een Japanse onderzeeër mee in
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1944 van het Nederlands-Indische
stoomschip TJISALAK van de JavaChina-Japan Lijn. Voor zover de
bemanning van het koopvaardijschip
was gered, moesten zij aan boord
van de Japanse onderzeeër komen,
waar zij een voor een werden afgeslacht met voorhamers, zwaarden en
vuurwapens. Slechts drie mannen
overleefden het drama onder wie De
Jong (in 2010 overleden).
Zo waren er heel veel verhalen uit de
oorlogstijd van moedige bemanningsleden op de Nederlandse
zeeschepen. Want een zeeman uit die
tijd mocht absoluut geen angst hebben. Vrijwel iedereen is inmiddels
overleden. Want zelfs als men bij het
begin van de oorlog als ketelbinkie
ging varen, moet men thans al ouder
zijn dan 86 jaar. Mocht er nog een
Rotterdamse zeeman uit die tijd in
leven zijn, dan kan hij contact opnemen met de redactie en zullen wij
zijn eventuele oorlogsverhaal alvast
optekenen voor volgend jaar.
Hans Roodenburg
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STUNTPRIJS

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

Zuidplaspolderweg 11
2841 DC Moordrecht
tel.: 0182 375022
e-mail: info@slapenineigenstijl.nl
consumentendagen:
dinsdag t/m zaterdag 10 - 17 uur
koopavond: donderdag tot 21 uur
vrijdagavond op afspraak
Meer informatie is verkrijgbaar via
www.slapenineigenstijl.nl
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Een bom in de
Essenburgstraat
Op een avond in het oorlogsjaar 1941 vielen er bommen in een
deel van Rotterdam - West. Mijn bange avontuur gebeurde ’s
avonds. Ik was zeven jaar, mijn zuster elf. Ik lag al in bed toen
het luchtalarm ging. Eerdere keren met luchtalarm wilde ik nooit
mijn bed uit. Dan zat één van mijn ouders naast mijn bed tot het
voorbij was. Maar die bewuste avond móest ik mijn bed uit.

Welke impuls, ingeving, teken of wát
dan ook mijn ouders heeft gedreven,
weet ik niet, ik moest mee. Mijn
kamertje lag aan de voorkant van ons
huis in de Essenburgstraat 41b. Schuin
aan de overkant sloeg een bom in de
voorgevel van het huis waar Wim
Dieleman met zijn ouders woonde.
Die mensen waren waarschijnlijk
niet thuis. Er vielen meer bommen.
Volgens mijn zuster was het bij ons
een kettingbom. Eén viel in het water
van de Essenburgsingel, één schuin
tegenover ons dus, en ook één, dacht
mijn zuster, in de Burgemeester Meineszlaan. Het was erger dan anders.
Ik kan mij het angstaanjagende gieren
van een neersuizende bom niet meer
herinneren, ook niet hoe verschrikkelijk hard de dreun was als zo’n projectiel insloeg en explodeerde. Wij, mijn
vader en moeder, mijn zuster en ik,
zaten gehurkt in een kring, met onze
hoofden omlaag naar elkaar toe in de
hal van het huis, vlak voor de muur

CCtje

waaraan de kapstok met jassen hing.
De donderslag, die ik me niet herinner,
werd gevolgd door een enorme luchtdruk, die alle ruiten van ons huis in
één klap aan diggelen sloeg. In de stilte die even volgde, keek ik op en kon
zo door de gang naar buiten kijken: de
eikenhouten buitendeur was van boven
tot onder van de scharnieren afgeknapt
en lag plat in de gang. Vol verbijstering aanschouwde ik de verwoesting.
In die seconden van ademloze stilte
na de inslag, kwam bijna onmiddellijk
de zoon van schoenmaker Bik aan de
overkant, Martin Bik, bij ons de hal in
met de geruststellende woorden: “Het
is voorbij, mensen… rustig maar, het
is voorbij…!”
Instortingsgvaar
Ik weet niet waar ik die verdere nacht
te slapen ben gelegd. Mijn bed in
het voorkamertje lag bezaaid met
een dikke laag glassplinters. Wat ik

c foto burosolo.nl

me wel goed herinner is dat de twee
keer zo oude Wim Dieleman van het
huis tegenover ons, mij de dag erna
meenam hun kapotte huis in. Dat
kon makkelijk, want het grote gat in
de gevel aan de straatkant, gaf ook
toegang tot de kelder. Hij toonde mij
trots het half ingestorte plafond, waar
grote brokken stucwerk aan stromatten
bleven hangen. Tot een opgewonden
boze man ons eruit joeg met de woorden: “Wegwezen, het is hier levensgevaarlijk.”
“Maar ik wóón hier!” riep Wim
verontwaardigd. “Eruit…!” Natuurlijk
was er instortingsgevaar, die man

had gelijk. Wij zijn niet lang meer in
ons huis op 41b gebleven. Al spoedig
waren wij in Driebergen, waar mijn
oma woonde aan de Wethouderslaan
16. Ik weet nog dat ik op de zeer
mistige ochtend van 3 september 1941
voor enige tijd naar de school in de
Schoolstraat ben geweest.
De maand december hebben wij doorgebracht in het huis aan de Schonebergerweg 23a, waar mijn even oude neef
woonde met zijn ouders (zijn moeder
was een zuster van mijn moeder),
totdat wij het herbouwde huis (ook na
een bominslag) in de Krekelstraat 8b
in Kralingen konden betrekken. Later

is nog vaak gememoreerd aan het
bombardement, waarbij ook die bom
in de Essenburgstraat is gevallen. Het
huis daar recht tegenover, nummer 39
of 43, werd bewoond door een familie,
die op die bewuste avond eveneens
gehurkt in de hal voor de kapstok
had gezeten. Alleen, zij waren op een
gegeven moment de kelder ingevlucht
aan de andere kant van de hal. En dat
heeft hen behoed voor een verschrikkelijk lot: de kleding die daar aan
de kapstok hing was doorzeefd met
bomscherven.
Chris Bezooijen

“Want jij bent heus niet slecht,
wat ook ’n ander van je zegt”
Kijk nou ’s wie d’r binnen komt,
Wie had dat gedacht,
Wie had dat gedacht,
wie had dat gedacht.
Kijk nou ’s wie d’r binnen komt,
Wie had dat gedacht,
Jou hadden we zeker niet verwacht.
Hoe gaat ’t met je tante,
Hoe gaat ’t met je zus?
En ben je met de brommer,
Of ben je met de bus?
Kijk nou ‘s wie d’r binnen komt,
Wie had dat gedacht,
Jou hadden we zeker niet verwacht.

Cox Column

- Engelse bommen kwamen ook nogal eens verkeerd terecht. Ook hier in 1941 op de Schiekade.
Foto uit het boek Rotterdam in Barbaarse Jaren van Herman Romer. -

Bovenstaand liedje krijg ik al weken
niet uit m’n kop. Het werd gezongen
in de Oase-bar, van de gebroeders
Valkhoff, in de Schilderstraat, daar
was het toch?, in de jaren vijftig,
als er iemand binnen kwam die daar
belangrijk genoeg voor was, een bekend iemand of een artiest. Die artiest
in kwestie, het was een nachtbar die
tot vier uur open was, dus menige
kunstenmaker kwam na zijn werk

nog even langs, zong of speelde dan
meestal ook nog ’n deuntje. De zaak
was wereldberoemd in Rotterdam en
omstreken. Het liedje zelf is briljant in
al zijn eenvoud. Dat is het geval met
de meeste teksten van Jaap Valkhoff,
denk maar bijvoorbeeld aan:
”Ik zie de haven al, de lichtjes
ﬂonkeren van verre. Ze schijnen op
m’n stad, m’n eigen Rotterdam…”
Prachtig beeld van hoe een zeeman
op de voorplecht staat en hunkert naar
zijn thuishaven. Denk aan “Japie de
Portier”, ’n lied met een enorme opzwepende kracht, vooral halverwege,
als het gaat van:

terdammer geschreven is. Een juweel
is natuurlijk “Diep in m’n hart”, dat
we allemaal kennen, (en dat mijns inziens het dichtst in de buurt komt van
een gouden Amerikaanse song, zoals
bijvoorbeeld “I’ve got you under my
skin”) met het prachtige couplet:
”Wat ’n ander van je zegt kan me niet
schelen,

“…met ’n lied en ’n glas wijn
kan ’t zo gezellig zijn…”

Hele wijze raadgeving aan mensen
die er last van hebben wat ze over je
lopen te lullen.

Voor Tante Leen schreef ie onder andere “Oh Johnnie, zing ’n liedje voor
mij alleen”, een perfect aangevoelde
bede aan een zanger die toen op de
toppen van zijn roem stond. Ook leuk
dat zo’n Mokumse hit door een Rot-

Laat ze maar praten, ‘
k trek me d’r niks van aan.
Want een misstap in ’t leven
maken zo velen,
Haast ieder mens heeft wel
‘s ’n fout begaan…”

Ik ben nooit in de originele Oase-bar
geweest, het was eigenlijk nèt voor
mijn tijd. In ieder geval had ik er het
geld niet voor. In die tijd kostte een
biertje in de Fles bij Oom Tom twee

kwartjes, dus na twee bestellingen
was mijn geld op. Maar Harry-Jan
Bus heeft het beroemde etablissement
al enige keren tot leven geroepen in
z’n eigen Walhalla op de Kaap, en
vorige week hebben we het bij de
viering van tien jaar Nieuwe Luxor
en het afscheid van directeur Rob
Wiegman nogmaals gedaan, compleet
met pracht decor van Annemarie
Fock, gasten te over, onder andere
Paul de Leeuw, André van Duin, Het
Groot Niet Te Vermijden en nog veel
meer, en het moet gezegd, de zaal
ging op z’n kop en het dak ging er af.
Er is een mooi boek over Valkhoff
verschenen, geschreven door twee
van zijn zoons, “Diep in mijn hart,
het muzikale leven van Jaap Valkhoff”. Als u een liefhebber bent een
absolute must.
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- 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

WoodLine®
kunststof kozijn met
rechte verbinding

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Nú z
ond
er m
eerp
rijs!

Ziet u er ook zo tegen op??
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.

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

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

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

WoodLine® kunststof kozijn
Door de rechte verbinding heeft WoodLine® de uitstraling van een
houten kozijn én de voordelen van kunststof. Gekeurd en voorzien
van KOMO-certificaat. Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!

bens
Mode voor
bens
ieder moment! bens
MODE

Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek
onze showroom op James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in
Gouda of bel 0182 52 70 89.

Wij zijn er altijd
als u ons nodig
heeft!

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien en dakkapellen.

Ook als u niet, of ergens anders
verzekerd bent, regelen wij uw
uitvaart zoals u dat wilt.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar.

Van ontwerp tot realisatie

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

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

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

Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

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

Laat U verrassen
door onze

ZOMER
collectie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

Rotterdam
Bel 010 - 202 14 33

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333

Bel 010 - 293 04 22
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 142”
In de eerdere 141 ‘Waar-was-dat-nou-opgaven’ waarin
gevraagd werd naar een straat, is het nog niet voorgekomen, dat de antwoorden niet alleen de straat
benoemden, maar ook een gebouw in die straat. En het
was niet zomaar een gebouw, het was voor velen een
wit gebouw. Nu, het ‘witte gebouw’ aan de Beukendaal
in Rotterdam-Vreewijk werd niet alleen door ex-kleuter
en ex-kleuterjuffrouwen herhaaldelijk genoemd, maar
ook stoere ex-militairen hebben hun herinneringen. Snel
met een kleine selectie uit de ontvangen post beginnen:

Janny Rosenau-Hes (Poortugaal):
“Opgave 142 gaf mij een kriebeltje van
plezier. Op de foto is de Beukendaal in
Rotterdam-Vreewijk te zien. Het lage
gebouwtje links is wat wij vroeger de
`bewaarschool’ noemden en in 1938
werd dat mijn schooltje. Een paar weken
voor ik vier jaar werd, nam mijn moeder
me mee naar de school. Ze belde aan en
een mevrouw deed open. Mama zei dat
die mevrouw een juf was. Wij mochten
binnen komen en daar was het toch
leuk! Ik zag een lange gang en aan de
muur hingen hele kleine kapstokhaakjes,
waar ik gewoon bij kon. Verder zag ik
veel ramen en achterin een paar deuren.
Achter die deuren waren piepkleine
wc-tjes verstopt. Aan de andere kant van
de gang waren grote kamers, vol tafeltjes
en stoeltjes. Ik mocht overal rondkijken
en ook best aankomen van de juf, want
zij wilde even met mijn moeder praten.
Toen ik alles had gezien, glipte ik een
deur uit en stond ineens middenin een
tuin met een heleboel leuke speeldingen.
Afijn, na verloop van tijd kwamen mama
en de juf helemaal hijgend en met rode
gezichten aanrennen. Ze riepen dat ze
me kwijt waren geweest en dat ze overal
hadden gezocht, ook in de wc-tjes en in
alle kasten en zo. En nu moest ik gauw
mee naar huis. Ik vond het een vreemd
verhaal en had nog lang geen zin om naar
huis te gaan. Ik zat namelijk prinsheerlijk
koekjes te bakken in de zandbak, dus daar

ging ik gewoon mee door. Maar de juf
beloofde dat ik na mijn verjaardag elke
dag hierheen mocht komen en ook vaak
in de zandbak mocht spelen. Heerlijke
tijd gehad! Het schooltje staat er nog
en is nu geloof ik een crèche. Helemaal
achteraan de Beukendaal is nog net de
Kruisvinding Kerk zichtbaar. Ook die
staat er nog. Opnieuw een lichtpuntje uit
mijn verleden: In die kerk ben ik in juni
1956 getrouwd. En...mijn man en ik zijn
er allebei ook nog en zijn dus in juni a.s.
55 jaar getrouwd.”
Francien Nouwen van Galen: “Het
gebouw op de foto is de kleuterschool.
Om de hoek is de Lange Welle. Ik ben
geboren op de Lange Welle 13 op 20
maart 1946. Naast ons was een drukkerij. Zelf heb ik op deze kleuterschool
gezeten vanaf mijn derde jaar, dus dat
was in 1949. Als ik mij goed herinner,
zat ik bij juffrouw Barkmeijer, die mij
altijd allerlei klusjes en boodschappen liet
doen, zoals plantjes water geven enzo,
want ik was altijd snel klaar met mijn
opgegeven werkjes. De juf was bang dat
ik anders de andere kinderen van hun
werk ging afhouden. Aan de andere kant
had je de Frankendaal, daar heb ik op
de lagere school gezeten bij meneer De
Koning (Koningschool); dat was in 1952.
Het was een gezellige en rustige buurt.
Iedereen was er voor elkaar.”

Joke ‘t Hart (Capelle ad IJssel): “Ik heb
op die school gezeten, het moet ongeveer
1947/1948 geweest zijn. Daarna ging ik
om de hoek naar school op de Frankendaal: de meisjesschool bij mevrouw Slingerland. Beneden was de jongensschool.
De leiding op de kleuterschool bestond
uit de dames Pina en Van Loenen. Wat
ik me herinner van het naar schooi gaan:
wij woonden in het Sportdorp en ik moest
alleen naar school toe. Natuurlijk gingen
er ook wel andere kinderen naar de
Beuken- en Frankendaal. Wij werden niet
gebracht, zoals nu vaak gebeurt. Als ik
dan ‘s morgens naar school ging en over
het spoor moest, dan kwam ik nogal eens
te laat, doordat er vaak gerangeerd moest
worden. Het was de enige overgang, dus
te laat! Verder herinner ik me dat het best
een eind lopen was, zeker als je zo jong
bent. En een fiets hadden we niet. Een
maand geleden had ik een afspraak met
een meisje van de lagere school, vanaf
die periode hadden we elkaar niet meer
gezien, dat werd heel veel bijkletsen en
heel gezellig natuurlijk. Mijn naam was
toen Jopie Velthuizen en Jopie en Joke
zijn zeer benieuwd naar reacties.
(Joke stuurde een foto mee, waarin zij
op de lagere school als enig meisje in
een klas zit. De overige leerlingen zijn
allemaal mannetjes in de dop. Plaatsgebrek verhindert mij de foto te plaatsen,
maar wellicht dat In het Spionnetje in de

Nieuwe opgave no. 144
Wanneer je daar in de buurt woont, is dit zo’n fijne foto om aan de
(klein)kinderen te vragen “Waar was dat nou?” Als oud-bewoner
van de stadswijk, waar in 1951 deze foto gemaakt is, heb jij (natuurlijk?) geen moeite met een antwoord.
In de afgelopen zestig jaar is er op deze kruising van wegen het nodige gebeurd. Maar Rotterdam is dan ook een stad die nooit stilstaat
(behalve dan het verkeer hier in de spits).
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 30 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.

NU

TOEN
toekomst een oplossing biedt. AvdS).
C.den Otter (Ridderkerk): “Toen ik
opgave 142 zag, ging er een wereld van
65 jaren geleden voor mij open. Het is de
school aan de Beukendaal in Vreewijk.
Nee, ik heb daar niet als leerling mijn
jaren versleten, maar ik moest erheen
voor de eerste keuring voor de militaire dienst op 31 oktober 1946. Ik was
inmiddels negentien jaar en ging op de
toenmalige MTS, wat nu de HTS is.
Gekeurd worden was voor mij een hele
gebeurtenis, een dag rond hangen met een
club jongens in de school. Ik zie ons nog
staan, zo’n tien jongens, naakt voor hun
hokje en een dokter die er langs liep en
vaststelde of alles in orde was. Ik werd
goedgekeurd, en uiteindelijk ingedeeld
bij het 2e Regiment Veld-Artillerie. Om
te kunnen studeren, vroeg ik om uitstel;
dat kreeg ik tot driemaal toe, daarna was
ik buitengewoon dienstplichtig. Wel ben
ik nog buiten mijn tegenwoordigheid
ingelijfd als soldaat op 3 november 1947.
Verder nooit meer iets van de militaire
dienst vernomen.”
T.C. Amoureus (Barendrecht): “Aan de
linkerzijde de kleuterschool, waar ik in
1931 naartoe ging. Ik zat als vijfjarige
in de klas bij juffrouw Bruggeman en
herinner me dat ik van haar heb geleerd
mijn schoenveters vast te maken. Verder
matjes vlechten en natuurlijk spelen in de
zandbak en hoepelen. Na mijn kleutertijd
ben ik nog eenmaal teruggeweest in de
school en wel in 1946 om te worden
gekeurd voor militaire dienst. Ik werd
goedgekeurd om in november 1946 te
worden ingelijfd in de Palmboomdivisie,
twee jaar nadat ik bij de razzia’s werd
afgevoerd naar Duitsland. De school
dient thans, voor zover ik weet, als kinderdagverblijf. In de jaren dertig werden
er gedegen scholen gebouwd. Ook het
scholencomplex aan de aangrenzende
Frankendaal en de Vreewijkschool aan de
Groenezoom zijn na 80 jaar nog steeds
in gebruik. De Beukendaal op de foto
toont een serene rust. Geen auto, zelfs
geen fiets te zien. Slechts een enkele
voetganger. Aan het eind de toren van de
Rooms Katholieke kerk van de Heilige
Kruisvinding. Nu, anno 2011, staan de
auto’s er bumper aan bumper geparkeerd
en rijdt tramlijn 2 haar route tussen lJssel-

monde en Charlois. Een wel heel groot
contrast. Vreewijk was een heerlijke wijk
om op te groeien. Een veelzijdig verenigingsleven en veel ruimte om buiten
te spelen. Door de jaarlijkse inspectie
van de tuinkeuringscommissie hielden
de mensen er goed onderhouden tuinen
op na. Op Koninginnedag, 31 augustus,
werden de prijzen uitgereikt. De bordjes
prijkten nog lang in de tuinen, zodat de
vele kijkers, die door de achterpaadjes
liepen, hun commentaar konden geven.
Vreewijk zal altijd een warm plekje in
mijn hart blijven houden!!”
De attentie gaat naar Truus van de
Jagt-Asselman, Olmendaal 106, 3075
KX Rotterdam. (Truus heeft het mooiste
en duidelijkste handschrift, dat ik ooit
gezien heb. En bij de trekking kwam haar
‘kattenkaart’ uit de stapel. AvdS).
Opgave én oplossing
nummer 140
Mijn kennis van Zuid heeft mij parten
gespeeld bij foto 140. Gevraagd werd
naar het bouwwerk dat op de foto stond,
de MeNeBa-fabriek aan de Brielselaan.
Slechts een enkeling had problemen met
deze vraag, maar ik – als samensteller
van deze rubriek – maakte de fout de
MeNeBa en de voormalige Graansilo bij
elkaar te voegen. Dit is ook merkbaar
bij de ‘Nu-foto 140’, fotografe Willy
Bakker had op mijn verzoek de Silo op
de kop Maashaven op de gevoelige plaat
vastgelegd.
Op de WWDN-foto 140 is een schuin
rechts naar boven weglopende straat te
zien: de Wolphaertsbocht. Door mijn
foute mix van MeNeBa én Silo, zag ik
die schuine straat voor de Mijnsherenlaan
aan. Ik meende dus de Wolphaertsbochtbenoemers te kunnen ‘corrigeren’. Nu,
dit heb ik geweten! Tientallen brieven,
e-mails en telefoontjes later, strooi ik as
op mijn hoofd, wentel mij in het stof en
bied nederig mijn excuses aan. Naar één
‘klager’ luister ik echter niet. Hij schreef:
“Als je niets van Rotterdam weet, begin
dan niet aan een fotovraagrubriek.” Kom,
kom: 139 opgaven zonder problemen
en nu één stom foutje. Zoals mijn vader
in deze gevallen zei: “Ik wilde zien of
iedereen wakker was.”
wwdn@ditisrotjeknor.nl
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BLONK

ZONDER ZORGEN VER

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

HUIZEN

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




VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

BEDRIJFSPANDEN

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



U kunt al verhuizen

vanaf

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

€ 295,-

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
Wij spuiten een compleet

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

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

3 jaar garantie.

www.decovloer.nl

VLOERVERWARMINGSAANBIEDING

2 GROEPS TOT 40M2
1.025.NU
3 GROEPS TOT 60M2
1.265.NU
4 GROEPS TOT 80M2
1.495.NU

"Ook kunt u bij ons terecht voor
al uw stoffeerwerkzaamheden".
Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

Bijpassend nachtkastje € 129,00

675.785.950.-

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

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

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

Ook geldig icm andere aanbiedingen!!

1.125.1.350.1.575.-

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

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl

€ 349,00

GRATIS GELEGD VANAF 25M2

Reserveren op lange termijn mogelijk

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.

Senioren ledikant Robert 90 x 200 cm blank eiken
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras

DECO VLOER

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

(010) 4211717
(078) 6429477



        

 

















GRATIS ENTREE
Bundesgartenshow
t.w.v. € 20,00

Diverse tapijten uit onze collectie

NU MET
15% KORTING
GRATIS GELEGD

(m.u.v. trappen, gangen en hallen)

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

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Als men wat ouder wordt en men heeft in de eigen woning een stil vermogen opgebouwd, mag men zich rijk rekenen. De grote vraag is: hoe kan men het best profiteren van deze reserve? De
mogelijkheden daartoe zetten we hier op een rijtje. Ze zijn vaak financieel zeer onaantrekkelijk.

Overwaarde huis nalaten, incasseren of oppeuzelen
Informatie
Opinie

Veel woningbezitters hebben in de jaren ’70 en ’80 hun huis gekocht met fiscaal aftrekbare hypotheeklasten. De
meesten van hen hebben thans een forse overwaarde – geheel of gedeeltelijk – opgebouwd. Nu zij een dagje ouder
zijn, is vaak de vraag aan de orde of men de stille overwaarde, die geen enkel rendement oplevert, op de een of andere manier kan besteden of aanvullen op de maandelijkse inkomsten, die zeker bij pensionering aanzienlijk kunnen
teruglopen. Het antwoord: het kan, maar voorfinancieringen – want daar gaat het hierom – zijn zeer onvoordelig.
Banken en andere financiers, die dergelijke constructies aanbieden, zijn de grote winnaars, doordat zij hoge
rentelasten opstrijken en slechts een heel klein risico lopen.
Als men van plan is aan de kinderen
(of anderen) na te laten na overlijden,
kan men beter voorlopig – zolang de
gezondheid het toelaat – de overwaarde
‘stil’ laten zitten. De beste manier om
het verborgen opgebouwde vermogen uit
het eigen huis te halen, is de woning te
verkopen.
Natuurlijk heeft men dan geen eigen dak
meer boven het hoofd, maar zeker als
men kleiner wil wonen is een goedkopere eigen woning of huren de aangewezen
weg. Laat staan dat men door het ouder
worden veel meer behoefte heeft aan
een gelijkvloers appartement, levensbestendige woning of een serviceﬂat voor
ouderen. Bijna alle gemeenten geven aan
de bouw van deze huur- én koophuizen
prioriteit.
In veel gevallen zal men van de geëffectueerde overwaarde van de renteopbrengsten en van het interen op het eigen
vermogen nog vele jaren de huur kunnen
betalen. Het is wel zaak deze situatie

ruim van tevoren te ‘plannen’, want als
de nood hoog is om ‘levensbestendig’
(kleiner, gemakkelijk verzorgend, gelijkvloers) te gaan wonen, kan de opbrengst
van het met spoed te verkopen oude
eigen huis behoorlijk tegenvallen.
Aantrekkelijk
Een goede optie zou kunnen zijn de
woning dan bijvoorbeeld aan kinderen of
goede kennissen zo goedkoop mogelijk
te verkopen. Dan sla je twee vliegen in
één klap. Je gaat zelf over naar een meer
op je eigen situatie geschikte woongelegenheid en je helpt je kinderen of
anderen, met wie je het heel goed voor
hebt, aan een aantrekkelijk te ﬁnancieren
huis.
Tóch zijn er nog genoeg anderen die
liever eerst aan zichzelf denken of geen
nageslacht hebben waarvoor ze willen
zorgen. Op deze plaats in de vorige
uitgave van deze krant is al weergegeven
dat uit een onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek is gebleken dat

66 procent van de ondervraagde ouders
(in 2006-2009) géén plan heeft een
erfenis na te laten, omdat zij voorlopig
zoveel mogelijk zélf van hun geld en
vermogen willen genieten.
Als zij ervoor kiezen hun overwaarde in
hun huis op te peuzelen, zijn banken en
andere ﬁnanciële instellingen maar wat
graag bereid ‘opeetkredieten’ te verstrekken om hun maandelijkse inkomsten (en
dus uitgaven) op te voeren. Het lijkt aantrekkelijk. Je kunt in je eigen huis blijven
wonen en je hebt toch elke maand meer
te besteden (tot aan je dood?).
In feite is het de omgekeerde weg van de
ﬁscaalvriendelijke huishypotheek op de
eigen woning, zij het dat geen belastingaftrek meer geldt. Je lost je schuld ook
niet meer af, maar bouwt hem zelfs extra
op door rente op rente te stapelen, totdat
de bank zegt: niet verder dan tot hier,
want voor ons als geldschieters wordt
het risico te groot dat we uiteindelijk ons
geld niet terugkrijgen, wat vooral het
geval zal zijn als de woningprijzen dalen.

Daarom zal elke ﬁnancier vaak
nooit verder gaan dan een krediet
op de laagste executiewaarde
van de woning. En dat kan hard
gaan!
Rentelasten
Een voorbeeld. Stel dat een echtpaar van
65 jaar een overwaarde in het eigen huis
heeft van 200.000 euro (bij een woning
gekocht in de jaren ’70 is dat al gauw
het geval). Daarvan zal de ﬁnancier u
hooguit 60 procent – al dan niet met
een maandelijkse aanvulling op uw
inkomen - uitkeren. De rentelasten gaan
als een vliegwiel werken. Gaan we uit
van een maandelijkse aanvulling op uw
inkomen van 500 euro, dan bent u – ook
afhankelijk van de rentestanden – al na
circa tien jaar ‘uitgekakt’. Vervolgens
heeft u ook geen enkele overwaarde in
uw huis meer en moet u wellicht uw huis
alsnog verkopen om de nieuwe lasten te
kunnen opbrengen. Financieel gezien een
schrikbarend vooruitzicht en een slechte

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Sociale voorzieningen
Na WW-uitkering
mogelijk IOW
Vanaf 1986 heb ik bij verschillende
bedrijven gewerkt. Bij mijn laatste
werkgever heb ik vijftien jaar aaneen
gewerkt. Sinds 15 april 2009 heb ik
door een reorganisatie bij mijn laatste
werkgever een werkloosheidsuitkering
van het UWV. Mijn WW-uitkering loopt
af in juni 2011 en ik vroeg mij af of ik
hierna nog ergens recht op heb. Mijn
partner is namelijk nog wel volledig
werkzaam.
Het zou kunnen dat u nog in aanmerking komt voor de IOW: de Wet
inkomensvoorziening werklozen van
60 jaar en ouder na aﬂoop van de WWuitkering. Deze wordt verstrekt zonder
partnertoets. Informeer daarnaar bij het
UWV, want er zijn ook nog ﬂink wat
andere voorwaarden, zoals een sollicitatieplicht, aan verbonden. Bovendien
wordt deze IOW-regeling dit jaar in de
Tweede Kamer geëvalueerd, waardoor
deze regeling wel eens veranderd
of zelfs afgeschaft kan worden. We

hebben inmiddels, dankzij vragen van
lezers, ervaren dat het UWV ouderen
aan het eind van de WW-uitkering niet
automatisch wijst op deze mogelijkheid. Dus neem hierin zelf initiatief!
Zou er geen ander inkomen in uw
huishouden zijn, dan valt u terug op de
bijstand (WWB van de sociale dienst
in uw gemeente).

Verhuisvergoeding in
gemeentelijke WMO
Ik heb een WAO-uitkering en ben op
medisch advies van een ﬂat (vier hoog
zonder lift) naar een 55pluswoning
gegaan. Ik heb in mijn gemeente een
aanvraag gedaan voor een verhuisvergoeding. Wordt dit nu een gift of een
lening?

Pensioentje gekort
op IOAW-uitkering
Als 61-jarige man heb ik een IOAWuitkering. Ik krijg van een pensioenfonds nu per maand circa 100 euro
aan pensioen. Moet ik dat opgeven en
wordt dat gekort op mijn uitkering?

Vrijwel elke gemeente geeft tegemoetkomingen in noodzakelijke verhuiskosten in het kader van de WMO.
Echter, dit soort voorzieningen staan
thans onder druk vanwege allerlei
bezuinigingen die gemeenten in hun
WMO-uitgaven doen. Het beste kunt
u bij het WMO-loket in uw gemeente
informeren hoe het in uw situatie gaat.

Ja. Bij de IOAW (de oude regeling
voor oudere werklozen) is er geen
zogenoemde vermogenstoets. Dus
spaargeld en ander vermogen hoeft
niet te worden opgegeven. Dat is het
enige verschil met de bijstand (WWB).
Echter, ‘inkomsten in verband met
arbeid’ - dus ook pensioenen, vut e.d. worden wel gekort op de uitkering die
op bijstandsniveau ligt.

Familierecht
Bij scheiding wordt
er totaal afgerekend
Mijn schoonmoeder van 73 jaar is
sinds vorig jaar van haar man af. Zij
waren niet getrouwd, maar hadden
wel al zo’n 25 jaar een samenlevingscontract. Dat is ontbonden. Nu wil het

geval dat mijn (ex) schoonvader vorige
week is overleden en blijkt dat hij kort
daarvoor is getrouwd met een andere
vrouw. Heeft mijn schoonmoeder nog
ergens recht op? Hiermee bedoel ik
pensioenrechten e.d.
Bij een echtscheiding van gehuwden
wordt er in totaliteit ‘afgerekend’
tussen de partners. Dus dan worden
ook de eventuele alimentaties en de te
verdelen pensioenrechten bepaald. Bij
samenwonende partners hangt het er
weer vanaf wat er in het samenlevingscontract stond. Erfrecht is meestal niet
meer aan de orde voor de andere partner na een scheiding of het uit elkaar
gaan. Alleen als nadrukkelijk in een
testament staat dat de ex-partner ook na
de scheiding erft. Uiteraard is de zoon
van de overleden persoon - kennelijk
uw man - eventueel nog wel erfgenaam
van zijn vader.
Pensioen delen met
ex die zwerft
Ik heb een prangende vraag omtrent
pensioenrechten na scheiding. Ik ben
in 2001 gescheiden van de moeder van

beslissing. Soortgelijke situaties ontstaan
bij verzilverd wonen, bijvoorbeeld bij
aanbieders als Amvest Home Free en
Torenstad Verzilverd Wonen, die uw huis
verkopen en terugverhuren aan u. Het
lijkt aantrekkelijk, maar ﬁnancieel is dat
niet het geval! Het zijn ook géén liefdadigheidsinstellingen, die u ﬁnancieel
willen helpen, maar handige beleggingsmaatschappijen. En dan hebben we het
bij dit alles nog niet eens gehad over de
ﬁscale aspecten in box 3 (1,2 procent
jaarlijkse belasting boven de vrijstellingsgrenzen).
Daarom is onze aanbeveling dat, indien
u van plan bent uw overwaarde te
verzilveren, u het huis beter gewoon kan
verkopen of anders dit stil vermogen te
bewaren voor uw nabestaanden.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
mijn kinderen, na dertien jaar huwelijk. Zij had recht op pensioen over die
jaren dat we getrouwd waren. Mijn ex
heeft mede om schuldeisers te ontlopen
in diverse landen rond gezworven. Nu
is ze weer naar Hongarije verkast.
Hoe gaat het als ik over twaalf jaar
met pensioen ga? Ik ben niet van plan
haar te zoeken om haar deel van het
pensioen te geven?
Bij uw scheiding bent u ‘pensioenverevening’ overeengekomen, waarbij
uw ex rechten krijgt als u (of zij,
dat hangt van de regeling af) 65 jaar
wordt. Als haar rechten zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of
verzekeraar dan heeft u er geen omkijken meer naar. Als u haar direct moet
uitbetalen (vooral in oude gevallen
van echtscheiding is dat aan de orde)
dan zult u uw best moeten doen haar te
vinden. Lukt dat niet dan zal zij zelf bij
u vroeg of laat aan de bel kunnen trekken. Raadzaam is daarom de bedragen
die u aan haar moet uitbetalen te reserveren (ook om ﬁscale redenen).
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www.huis-ontruiming.nl
Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

D. van Vianen VOF

010-24.29.812
Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810

Voor info:

010-414 86 43 of
06-1812 4248

Website

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

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

Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

●

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!

Gedenktekens

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!

met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

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

Ooghoek Optiek

met een persoonlijke stijl

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

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

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

www.ooghoekoptiek.nl

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

MATRA
KlantenAktie

WIN EEN GRATIS
VAKANTIE NAAR
OOSTENRIJK

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

Gun uzelf ook het gemak van fietsen
met een duwtje in de rug dankzij de
E-Bikes van Matrabike.nl
MATRA E-CITY
8600 HT
LITHIUM

voor een actieradius van 70-80 km
met één laadbeurt
op de 36 Volt accu

U VINDT BIJ MATRABIKE EEN RUIME KEUZE UIT VERSCHILLENDE
MODELLEN E-BIKES. ER IS AL EEN ELEKTRISCHE FIETSEN VANAF €

399,-

VOGUE E-BIKE
ELEKTRISCHE
VOUWFIETS

399,rijs € 2
adviesp PRIJS
A
MATR

Elektrische vouwfiets. Voorzien van een
oplaadbare 24 V Lithium accu voor een
actieradius tot liefst 50 km.
Van € 699,00
NU VOOR SLECHTS €

1199,-

399,-

De E-City 9800 HT Lithium is ons paradepaardje. Hij beschikt over 8 Shimano
Nexus versnellingen met draaiversnelling.
Van € 2499,00
NU VOOR SLECHTS €

1299,-

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.

10.000 Fietsen rechtstreeks uit fabrieksmagazijn naar de klant - Europese Top-Merkfietsen met kortingen tot maar liefst 60%
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...

99,rijs € 3
adviesp PRIJS
A
MATR

29,rijs € 4
adviesp PRIJS
A
MATR

49,rijs € 8
adviesp PRIJS
A
MATR

DELTA BASIC
1 SPEED
STADSFIETS
UW KORTING 58%

CITERRA DELUXE
STADSFIETS
voor hem & haar
UW KORTING 54%

TRENDY 3 SPEED
MOEDERFIETS
met LAGE INSTAP
UW KORTING 53%

169,-

199,-

399,-

70,-

rijs € 5

adviesp

JS
APRI

MATR

349,-

99,rijs € 4
adviesp PRIJS
A
MATR

199,-

99,rijs € 5
adviesp PRIJS
A
MATR

299,-

59,-

rijs € 5

adviesp

S

J
APRI
MATR

289,-

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

Ook onderweg tot uw dienst...
Matrabike is aangesloten bij FietsNED
voor hulp bij pech onderweg ...

UNIVERSAL TRENDY
3 SPEED
STADSFIETS M/V
UW KORTING 48%

PHANTOM DISC
MOUNTAINBIKE
MET 21 SPEED!
UW KORTING 60%

MATRA ELAN
3 VERSNELLINGEN
SCHOOLFIETS
UW KORTING 50%

CROSS ARROW
CITYBIKE m/v
21 Versnellingen
UW KORTING 48%

20

ROTTERDAM - Kleiweg 127 B - Tel.010-2180806

BEZOEK ONZE HELE COLLECTIE OOK OP WWW.MATRABIKE.NL
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Geheimzinnige
bommen van
Hollandse
tweedekkers

Stolpersteine voor
gedeporteerde Joden

Het moet zondag 12 mei
zijn geweest of anders de
maandag daarop, dat we
met een aantal mensen op
de hoek van onze straat
Berkendaal en de wat ruimere Beukendaal met een
groepje mensen stonden
te kijken naar een schilder, die op het dak van
de rooms-katholieke kerk
bezig was een enorm rood
kruis te schilderen.

Ook dit jaar zijn er in Rotterdam Stolpersteine gelegd. Steentjes
van 10x10x10 cm in het trottoir voor de huizen van Joden die door
de nazi’s weggehaald zijn en vermoord. Zo ook weer voor het huis
in de Graaf Florisstraat 33b. Daar liggen al twee steentjes, één
voor Grietje Kattenburg-Harz en één voor Rita Kattenburg. Dit jaar
werden er nog drie bijgelegd. Voor de familie Van Geldere-Blaaser.

Waarschijnlijk ter bescherming tegen
eventuele luchtaanvallen door de
Duitsers en misschien was men wel
van plan daar een veldhospitaal in te
richten. Tot ieders verbazing en grote
verrassing kwamen er ineens twee oude
Hollandse tweedekker-vliegtuigjes (ach
hoe heerlijk rustig en langzaam) op
geringe hoogte over onze hoofden vliegen, vanuit het zuidwesten richting het
Feyenoord-stadion over de luchtbrug
en het grote Varkenoord spoorwegemplacement. Heel onverwacht lieten die,
zo op het oog, een paar kleine eitjes
vallen, waarop een paar enorme knallen
werden gehoord. Ineens zaten we in
Vreewijk in een echte oorlog.
Shocktoestand
Er werd heel wat gekakeld door
de mensen daar op die hoek. De
verfprocedure op het dak van de kerk
waren we glad vergeten. Totdat vijftien
of twintig minuten later de schilder,
herkenbaar aan zijn hagelwitte overall,
met een verschrikkelijk super wit
vertrokken gezicht en als het ware
verdwaasd, langs ons heen stoof en
binnendoor de paden richting z´n huis
en gezin rende. De arme man moet
enorm geschrokken zijn, zo hoog op
die kerk met een paar bommen, die
ongeveer 250 meter van hem verwijderd ontploften. Een geluk dat hij niet
van de kerk werd geslingerd, maar nog
voldoende bij zijn positieven was om al
die honderden trapleertreden af te dalen
naar de begane en veilige grond.
We hoorden later dat de twee vliegtuigjes niet ver buiten Rotterdam zijn
neergeschoten. We weten ook niet
waar ze vandaan kwamen. De bekende
vliegvelden waren toch beschadigd
of bezet? Hoe zagen ze kans nog zo
ver te komen met de bezetters al rond
Rotterdam? Benieuwd of er nog lezers
zijn, die zich deze gebeurtenis kunnen
herinneren en of ze weten hoe het verder is gegaan met die snelle schilder en
die twee helaas veel te langzame oude
vliegtuigjes.
En welke dag was het precies ?
J.Verolme - Spanje
jaapverolme@gmail.com

Hun huis aan de Meent werd op 14
mei 1940 gebombardeerd. Evenals het
huis van de familie Rosenthal, mijn
familie uit Breslau, aan de Gedempte
Botersloot. Mijn grootouders, mijn
oom Norbert en mijn moeder Annelies
vluchtten de brandende stad uit en
vonden tijdelijk onderdak bij mijn
tante Ruth, die in Amsterdam woonde.
Maar ze keerden al snel terug naar
Rotterdam. Van de toen heel moderne
ﬂat, aan de Gedempte Botersloot, van
drie verdiepingen was niets over. Na
het bombardement was er onvoldoende

woonruimte voor iedereen, dus werden
woningen gedeeld met andere families.
Zo huurden mijn grootouders de
bovenverdieping van de familie Van
Geldere in de Graaf Florisstraat 33b.
Er was maar één badkamer en op de
eerste verdieping werd een keukentje
gemaakt. Twee gezinnen deelden vanaf
dat moment het huis en hun sores.
Westerbork
Echter, op 31 december 1942 sloeg het
noodlot toe. De familie Van Geldere,
moeder Elisabeth, vader Jacob en zoon

- Voorbeelden van Stolpersteine -

Louis, werden opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. Mijn moeder
ziet in gedachten Loekie, zoals Louis
toen werd genoemd, nog in de overvalwagen stappen. Hij hield zijn viool
stevig vast, die jongen van vijftien. De
familie Van Geldere heeft de oorlog
niet overleefd. Mijn moeder vertelde
mij dat de Duitsers de trap opliepen

om te kijken wie er nog meer in huis
waren. De buren hadden hen gezegd
dat er boven ook Joden woonden.
Echter, de familie Rosenthal stond niet
op de lijst!
Vanaf die tijd waren mijn grootouders
de hoofdbewoners van het pand en
sliep mijn moeder elke nacht met een
rugzak naast haar bed. De familie
Rosenthal heeft de rest van de oorlogsjaren (samen met andere Joodse
onderduikers) ondergedoken gezeten in
hun “eigen” huis. In juli 1947 trouwde
mijn moeder met mijn vader vanuit
haar ouderlijk huis op nummer 33b.
Het huis heeft voor mijn moeder nog
altijd een emotionele waarde. Ikzelf
ben vanaf 1950 tot begin1970 heel
vaak bij mijn grootouders geweest. Ik
weet de indeling van het huis nog, ik
weet nog hoe die badkamer er uit zag.
Mooie, warme herinneringen aan dat
huis en aan mijn grootouders.
“Mijn moeder (86) wilde graag drie
steentjes laten leggen voor de familie
Van Geldere, want zij was erbij toen
het noodlot toesloeg op 31 december
1942. Annelies Rosenthal was toen
achttien jaar.”
Annelies van Mechelen-Knetemann
Nieuwerkerk aan den IJssel, mei 2011

- Voor de woning aan de Graaf Florisstraat, waar een Joods gezin werd weggehaald, wordt een Stolperstein gelegd -

Met een pannetje naar de Duitsers
Geen mooiere plek in Rotterdam om kind te zijn dan Tuindorp-Vreewijk. Maar het was wel oorlog; en aan van alles een tekort. Van
mijn vader leerde ik al vroeg dat wij in oorlog waren met de nazi’s,
waarvan er wel heel veel uit Duitsland kwamen. Wij gingen dan
ook normaal om met een gezin tegenover ons in de Berkendaal,
waarvan de moeder een Duitse was. De school in de Frankendaal
werd gebruikt als nazi-kazerne, waar door de militairen tussen de
middag warm werd gegeten.
Wij, kinderen uit de buurt, stonden elke
dag op tijd en uur met een pannetje bij
het hek van de school/kazerne. Binnen
werd goed gegeten, wij hadden amper
van een ontbijtje kunnen proeven. Het
was er gewoon niet. Na de maaltijd
kieperden de militairen hun kliekjes in
een daarvoor bestemde ton die buiten
op het schoolplein stond. Maar enkele

militairen liepen door naar het hek en
deponeerden hun kliekjes in de pannetjes die wij verwachtingsvol naar
hen uitstaken. Sommigen hadden zelfs,
voor zij naar buiten kwamen, nog even
ﬂink opgeschept, want die voorzagen wel vier, vijf kinderen van hun
dagelijkse hap. Volwassenen deelden
niet mee, die werden door de militairen

geweerd. En wij zorgden zelf wel dat
‘vreemde’ kinderen, die niet uit onze
buurt kwamen, bij het hek vandaan
bleven.
Knokken
“Waar zat je nou??” zei mijn moeder
wanneer ik wat aan de late kant was
om thuis mijn pannetje op te halen. Op
mij werd thuis als eter niet gerekend.
Mijn portie kon met anderen worden
gedeeld. Ik at immers “buiten de deur”.
Mijn moeder vroeg ook vaak van wie
ik mijn eten had gekregen. Klein of dik
of pet op? Ik wist het nooit. Mijn ogen
waren geﬁxeerd op dat eten. En wat ik
at interesseerde mij ook nooit. Als ik
maar at. Ik had honger.

Ik leerde zo al jong te knokken voor
mijn plaatsje bij dat hek. En ik dacht
als achtjarige dat ik ook het verschil
wist tussen Nazi’s (geen eten) en Duitsers (wel eten). Pas later begreep ik dat
die etengevers wel eens vaders of grote
broers van kinderen zouden kunnen
zijn. Maar er zijn natuurlijk overal
“goede” mensen.
Bevrijding betekende toen voor mij dat
ik niet meer met mijn pannetje bij het
hek naar eten hoefde te hengelen. Ik
kon veilig thuis eten.
Karel Korzilius (1936)
In de hongerwinter 8 jaar
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APK 29,-

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.

SLECHTS E

OF GRATIS IN COMBINATIE MET
EEN ONDERHOUDSBEURT

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

www.autokievit.nl

Slinge 244 (achter Shell station)
010 - 48 00 111
Neem vrijblijvend contact met ons op,

INDONESISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

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.

RASA SAYANG

Iedere dag lopend buffet vanaf 17.00uur

▪ 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

 maandag t/m donderdag
 vrijdag t/m zondag
 65+ alleen maandag t/m donderdag
 Kinderen speciaal tarief
 Ook a la carte, afhalen en catering service

€ 16,90
€ 18,90
€ 14,50

Inclusief: koud, warm, verse vruchten, ijsbuffet (garnalen, vis
groenten, kipﬁlet, varkensvlees, rundvlees, sate, salades.)

Springersdiep 3, 2904 ET Capelle aan den IJssel (Oostgaarde)
Winkelcentrum “De Terp” Tel. 010-451 60 88
www.rasasayang.nl

BINNEN 14 DAGEN NA OFFERTE

Traplift huren?
Alleen bij de beste!

Informeer mij vrijblijvend over de
buitentraplift
traplift rechte trap
traplift met 1 of 2 bochten

De fiscus betaalt mee, ook bij huur!

(Dhr/Mevr)

BEL GRATIS 0800-0228 -700

Adres

www.stannah.nl - info@stannah.nl

Plaats

(toestel 2355)

’s Werelds meest gekozen en
gewaardeerde traplift.

PC

Telefoon

Afd2355

Opsturen in een envelop zonder postzegel naar: Stannah
Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim.

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
v
e
r
g
• Kronen en bruggen op eigen elementen
bij p rzeke alle
• Plaatjes of frames
r
r
zon othes inge
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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Ger Berghuis & The Noumea Hawaiians:

door Roland Vonk

“Er was geen feestavond of er moest een hawaiian bandje bij”
De populariteit van hawaiian bandjes in de jaren veertig hebben we mede te danken aan de Duitse bezetter. Jazz mocht in de oorlog niet, hawaiian
muziek wel. Dus trad menig amateur-muzikant in de voetsporen van de bekende Kilima Hawaiians en richtte ook een groepje op. Met als formule
voor de naam: een Hawaiiaans eiland, of iets anders met een exotische klank, gevolgd door ‘Hawaiians’.
En zo kon het Rotterdamse publiek
in en na de oorlog genieten van
onder meer de Waikiki Hawaiians, de Tahiti Hawaiians, de Le-i
Hawaiians, de Wai-Ina Hawaiians,
de Illana Hawaiians en de Noumea
Hawaiians.
Daan Hooykaas
Ger Berghuis (1928) is de enige
overlevende van de Noumea
Hawaiians. Harry Broeders en
Nel Jongste, met wie hij het trio in
de oorlog begon, zijn al weer een
tijd niet meer onder ons. Gedrieën
hebben ze de muzikale beperkingen onder de Duitsers deels weten
te omzeilen. Ger: “Amerikaanse
nummers mocht je niet spelen. Nou,
dan staken we ze in een ander jasje.
Dan kon het wel. Zo speelden we
toch ‘Don’t fence me in’.” Pas na de
oorlog begon het echt. Ger: “Gelijk

- Noumea Hawaiians. Vlnr: Ger Berghuis,
Nel Jongste, Harry Broeders -

na de oorlog brak het feest uit en
voor mijn gevoel heeft dat twee
jaar geduurd. Het ene straatfeest
na het andere. Daar speelden wij.
En op bruiloften en partijen. En op
feestavonden van verenigingen. Er
was geen feestavond of er moest een
hawaiian bandje bij. O, je had er
zo veel. De concurrentie was groot.
Dan is het wel leuk dat jij door
theaterbureaus wordt gevraagd. We
werkten veel via Daan Hooykaas,
Martin Rijken en Fred Fagel. Je kon
je onderscheiden door je stijl. In de
muziek en daarbuiten. Wij repeteerden veel, we gingen altijd keurig
gekleed, en we misdroegen ons niet,
ook niet achter de gordijnen. En
ik heb het wel eens anders gezien.
Blauwe ogen achter de gordijnen en
dan op het podium: ‘Lachen godverdomme!’”
Vox Humana
In de loop van zijn leven heeft Ger
zich allerlei instrumenten eigen
gemaakt, maar bij de Noumea
Hawaiians beroerde hij de hawaiian
gitaar. Een prijzig instrument, als
je het in de winkel moest kopen.
Voor een echte Vox Humana legde
je aardig wat neer. Maar er was een

Ger groeide op aan de Kleijnstraat
in Rotterdam-West, en niet ver
daarvandaan, op het Bospolderplein,
hadden de bevrijders hun intrek genomen in een school. Ger: “Die lui
daar dronken whisky uit bierglazen.
Ongelofelijk. Als wij daar optraden
kregen we ook, maar daar waren
we veel te jong voor. Ik was zestien
toen de oorlog aﬂiep. We kieperden
die whisky in plantenbakken. Zag je
zo die planten neerbuigen.”
- Ger Berghuis in 1945
in zijn Hawaiien tijd -

goedkope oplossing. Ger: “Mijn
vader had een eigen timmerbedrijf
en hij zei: ‘Geef mij één dag zo’n
gitaar en ik maak ‘m precies na.’ Dat
heeft ie gedaan, compleet met een
hals die niet krom trok. We hebben
‘m door een kennis laten spuiten,
iemand anders heeft er spoelen voor
gemaakt en er potmeters op gezet.
Een prachtgitaar. Echt een prachtgitaar. Ik heb er al die jaren mee
gedaan. Ik heb ‘m nog. En ik doe
‘m nooit weg.” Met die prachtgitaar
en zijn kompanen Harry en Nel,
die later zouden trouwen, belandde
Ger op Amerikaanse legerfeesten.

Borneo
Met de komst van al die Amerikanen zijn de Noumea Hawaiians
semi-beroeps geworden. Al speelde
geld niet zo’n grote rol. “Je had in
het begin meer behoefte aan spullen
dan aan geld. Als ruil voor optredens
kregen we zeep, sigaretten en eten.
Na een optreden zei ik een keer tegen m’n vader: “Pa, wil je een Player?” Dat was een sigarettenmerk.
Hij wilde er wel eentje, stak ‘m op
en viel bijna direct om. “Ik mot
effe gaan zitten”, zei ie. Hij had vijf
jaar niet gerookt.” Als er ondanks
alle feestvierderij niet voldoende
emplooi was voor het hawaiian trio,
kon Ger in het timmerbedrijf van z’n
vader klussen.

- Ger Berghuis in 2011 -

En zo werd het 1948. Gitarist Harry
Broeders werd als militair naar
Borneo gestuurd, Ger mocht zich
melden bij de marine in Amsterdam.
Het einde van de Noumea Hawaiians. Harry is in 2000 overleden, Nel
al eerder. Na de hawaiian periode is
Ger als liefhebberij nog in allerlei
gezelschappen actief geweest tot
zo’n beetje 1970. Onder meer in
The Music Boys, met voornamelijk
werknemers van Wilton-Feijenoord,
waar hij als lasser werkte. Daarna
speelde hij alleen nog in familiekring. “En voor m’n eige. Vooral
hammondorgel. Mooi instrument.
Daar zit alles in hè?” Op z’n 83e
woont Ger, weduwnaar inmiddels, in z’n eentje in een huisje in
Rotterdam-Vreewijk. De hawaiian
gitaar ligt veilig op zolder.

“Suikerbonnen voor de leden van de jury”
Het is even geleden, maar mischien is het nu, na al die aandacht voor de Tweede Wereldoorlog van de afgelopen weken, een goed moment
eens met de lezers van deze krant een staaltje – vermeende? – omkoping uit de oorlog op te helderen. Ger Berghuis uit het verhaal hierboven wees me erop toen ik laatst bij hem thuis was.
Ger vormde in de oorlog met Harry
Broeders en Nel Jongste het hawaiian
trio The Noumea Hawaiians, zoals
u kunt lezen. Harry en Nel kenden
elkaar van muziekschool Melodia, aan
de Spangesekade, de muziekschool
van Rinus Remijn. Ik heb daar wel
vaker over gehoord. Ik weet dat de
muziekschool ook avonden organiseerde. Ger: “Melodia had in de
oorlog veel concoursen in Odeon. Met
als hoofdmoot de band van de zoon
van Remijn, de Melodia Hawaiians.
Wij werden altijd tweede, achter de
Melodia’s. Maar ja, die hadden suikerbonnen voor de leden van de jury.”
Kortom: omkoping!
Een heikele kwestie lijkt het me niet
meer na al die jaren, maar ik zou
graag meer horen over de Melodia
Hawaiians, over die concoursen en
over de jurering. Voor mijn gevoel
steekt de hele kwestie Ger Berghuis
ook nog een beetje: “De Melodia’s
hadden hula-danseressen met rieten
rokjes. Had ik niet zo veel mee. Ik ben
nog eens gevraagd in De Melodia’s
te komen spelen. Heb ik niet gedaan.
Ik vond ons beter. Wij hadden meer
klasse.”

Cor van Son
In de jaren vijftig en zestig heeft
Ger Berghuis geregeld geschnabbeld met een vroegere buurjongen
uit de Kleijnstraat, accordeonist Cor
van Son. Cor moet een virtuoos zijn
geweest. Ger: “Hij kon vreselijk goed
spelen. Dopaccordeon. Maar hij is
jong gestorven.” Ik had nog nooit van
de beste man gehoord. Wie weet meer
over Cor van Son?
Jan van der Steen
Lezer Jan Stoep uit Hendrik-IdoAmbacht is op zoek naar informatie
over de Rotterdamse accordeonist Jan
van der Steen (1884-ca 1959). Jan
Stoep heeft net na de oorlog les gehad
van Van der Steen en omschrijft hem
als ... virtuoos. Wederom. Jan van
der Steen woonde in de Voorburgstraat in Rotterdam-Noord, hij was
kleermaker van beroep en speelde op
bruiloften en partijen. In 1912 zijn
vijf 78-toerenplaten van Jan van der
Steen verschenen. Die zijn zo goed als
onvindbaar. In 1916 kwam een tweede
serie uit, vooral samen met zanger
Kees Klaare. Ook erg zeldzaam.
Wie weet meer? Alle informatie is

welkom.
Topridders gevonden
Jan Been, artistiek leider van het
Rotterdamse muziek- en cabaretgezelschap De Topridders in de jaren 19551964, kan tevreden zijn. Hij was op
zoek naar vroegere leden van de club.
Zoals zangeres Lenie van der Male en
conferencier Mario Rigetti. Lenie is
terecht. Ze reageerde uit ... Spanje(!),
waar ze sinds zes jaar met haar man
woont. De Oud-Rotterdammer bereikt
echt mensen over de hele wereld!!
Familie had aan Lenie telefonisch
gemeld dat ze in de krant stond. Haar
man laat per mail weten dat Lenie na
De Topridders niet meer vast in een
ander gezelschap heeft gezongen.
En: “De Topridders hebben altijd een
aparte plaats in ons hart gehad.” Een
reünie lijkt hen heel leuk.
Mario Rigetti heeft niet zelf gereageerd. Hij is in 1989 overleden. Maar
zijn zoon heeft gebeld. Later meer
aandacht voor Mario, die in Rotterdam een zekere bekendheid genoot.
Wie ook reageerde: Mia Koster, die
als ‘Mia del Hora’ jaren lang heeft opgetreden in de cabaretgezelschappen

Footlight Club en de Obergirl Kapel,
vergelijkbaar met De Topridders. In
de aanloop tot De Topridders speelde
ze nog samen met Jan Been. Ik heb
hen (weer) met elkaar in contact
gebracht. Een uitgebreid verhaal over
Mia volgt. De afspraak is al gemaakt.
Dancing Pompadour
In vorige aﬂeveringen van Bal Na
ging het over de vraag waar de band
van de Italiaan Renzo Gallo in Rotterdam optrad, in 1959. Let wel: Renzo
Gallo, niet te verwarren met Enzo
Gallo over wie ik al uitgebreid heb
geschreven. Een lezeres noemde ‘De
Troubadour naast de oude Cineac’ als
plek waar ze Renzo had gezien. Per
mail reageerde daarop Nel Hollestein.
Zij kan zich die zaak nog goed herinneren: “Ik ging er vroeger dikwijls
dansen. Maar de naam was geen

Troudadour maar Pompadour.”
Ik heb het even opgezocht: aan de
Coolsingel 60 zat inderdaad cabaretbar-dancing Pompadour. In een folder
van destijds staat te lezen: ‘Pompadour brengt u steeds de beste dans- en
showorkesten en eersterangs internationale cabaretprogramma’s’. Aan de
foto’s te zien was het vooral wat je
achteraf variété zou noemen. Dansers,
een robot-act, Spaanse muziek. De
zaak was open tot vier uur ’s nachts.
In 1965 sloot de Pompadour voorgoed
de deuren.
Zijn er meer lezers met herinneringen?
Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams
amusement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling
de dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is,
voor zover aanwezig, steeds te horen in de eerste aﬂevering van Archief Rijnmond
na het verschijnen van deze krant.
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

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

GRATIS GELEGD!

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

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

KUNSTGEBITTEN




€ 74,-

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Interfloor Celebrate

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

400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

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

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

Te koop gevraagd: / Gezocht voor veiling:

Postzegels & Munten
Goud & Zilver

Voorjaarsaanbieding:
Volle wasmand laten wassen,
drogen en strijken

nu: € 19,50

Bij grotere objecten bezoek aan huis.
Internationaal veilen = Topopbrengst.

Vóór u uw verzamelmunten als
sloopgoud verkoopt, vraag ONS
wat het echt waard is!

Taxaties zijn altijd VRIJBLIJVEND!

Gratis bezorgservice!
Geldig tot 31 mei 2011
max. 6 kg & max.
2 overhemden / blouses

Bredestraat 316
3011 RE Rotterdam
www.wassalonsoap.nl

Rietdijk Veilingen B.V. Anno 1919

Al meer dan 90 jaar uw vertrouwen waard!
Noordeinde 41
2514 GC Den Haag
070-3647957
info@rietdijk-veilingen.nl

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

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

Leerbewerking

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

Restauratiewerk

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

48 uur service

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

Senioren verhuizingen

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

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

Tel: 010-2188876

www.miedemaenzn.nl

Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Wandelen over
het Zwart-Wit ’28 pad

Simon Rozendaal:

Sinds kort kan je in het Zuiderpark over het Zwart-Wit ’28 pad wandelen. Het pad loopt langs het
voormalige complex van de club waarop nu het Zwart-Wit ’28 Memorial staat, een ijzeren kunstwerk
zonder een grammetje brons of koper – dus ‘hufterproof’ – waarop de hoogtepunten van de club
staan vermeld.

“Hoe aantrekkelijk een man ook is, hoe lang, hoe breedgeschouderd, hoe ondeugend zijn ogen, hoe nauw de spijkerbroek, hoe sprankelend zijn bon mots, de kans dat hij in zijn
levensonderhoud kan voorzien door tegen een deurpost te
leunen en te wachten tot een vrouw hem een aanbod doet, is
niet groot.”

Het pad en het memorial zijn zichtbare herinneringen aan de RCVV
Zwart-Wit ’28, één van de grootste
clubs uit het amateurvoetbal. De club
is weg, failliet (in 2004), het clubhuis
verwoest en het verdriet nog steeds
groot bij de échte Zwart-Witters.
Daarom leeft de club voort alsof al die
ellende niet heeft plaatsgevonden.

Leve Katendrecht
Een citaat uit het nieuwste boek
van Simon Rozendaal, een wetenschapsjournalist bij Elsevier. Hij
schreef een boek over Katendrecht,
zijn familie, Rotterdam en bovenal
over zijn vader en zijn groentewinkel op de ‘Kaap’, waar Rozendaal
opgroeide.
Bovengenoemd citaat is het begin
van een verklaring waarom mannen op vrouwen afkomen, een
verklaring voor de prostitutie, een
bedrijfstak die ook in het dierenrijk veel voorkomt. Wist u dat een
mensaap met een erectie met een
bosje bloemen in zijn handen op
een vrouwtje afstapt?
Of dat vrouwtjesvliegen seks voor
eten ruilen? Het oudste beroep ter
wereld is ook dieren niet vreemd.
Sommige vrouwtjesdieren hoeven
nooit op jacht te gaan. Kortom,
het verschijnsel prostitutie wordt
uitgebreid geanalyseerd. Vanzelfsprekend komt de wetenschapsjournalist tot de conclusie dat er niet
zo heel veel verschil bestaat tussen
de huisvrouw en de hooggehakte
dames.
Enge Chinezen
Rotterdammer Rozendaal (59)
groeide op tussen Chinezen, dames
van plezier, souteneurs en alles
wat jongetjes in Rotterdam in de
jaren vijftig en zestig meemaakten.
Er verschijnen veel boeken over
de historie van deze stad, maar
zelden van een gedreven wetenschapsjournalist, die de ervaringen
in zijn jeugd koppelt aan gedegen
onderzoek en verklaringen zoekt
voor wat hij meemaakte.
Ook zijn er veel leuke feitjes. Wist
u dat Katendrecht voor de oorlog
300 gemengde kinderen kende
van Chinees/Nederlandse afkomst,
dat Katendrecht een bijzondere
band heeft met Antwerpen, dat
havenbaronnen ooit in Katendrecht
woonden?
Chinezen vond hij als jongetje
eng, hij was zo weer weg als hij er
groente moest aﬂeveren, maar later,
als verslaggever bij de Olympische
Spelen in Peking, begreep hij ze
zo veel beter door zijn jeugdervaringen.
Rozendaal neemt een originele duik
in de geschiedenis van Rotterdam

en in het bijzonder Katendrecht
en zijn familie. Hoe de arme middenstand in de jaren dertig (over)
leefde, hoe Chinezen van geliefd tot
paria’s werden. Hij zag de Grieken,
Surinamers, Turken, Kaapverdianen en nog vele anderen uit alle
uithoeken van de wereld de Kaap
binnenstromen. Ze gingen goed met
elkaar om.
Een vriend met een Chinese vader
vertelde aan de auteur: “Mijn vader
kwam wel eens een kroeg binnen
en riep dan: “He vuile kanker
zwarte, krijg ik niks te drinken van
je?”. De reactie: “Okay, geef die
pleuris Chinees wat van me.”
Rozendaal: “In het Nederland van
nu klinkt dat schokkend. Toch was
het natuurlijker en warmer dan
de benauwende voorzichtigheid
waarmee de verschillende etnische
groepen tegenwoordig met elkaar
omgaan.”
Vechtende Amerikanen
Natuurlijk was er op Katendrecht
altijd wat te doen. Amerikaanse
matrozen die knokten met Noorse
matrozen, Amerikaanse matrozen
vochten met zwarte zeelieden,
Amerikaanse matrozen knokten
met pooiers. Echte vechtersbazen,
die Amerikanen. Er waren allerlei
vechtpartijen, ook de hoofdpersoon
van het boek, groentehandelaar en
vader Siem Rozendaal, liep een
week met een gehavend gezicht,
nadat hij opkwam voor een man,
die in elkaar werd geslagen.
Rozendaal: “Die knokpartijen
waren vreselijk, maar het andere uiterste, een veilige en vredige jeugd,
is misschien nog wel erger. Ik heb
medelijden met kinderen, die in een
nieuwbouwwijk opgroeien.”
Simon Rozendaal schreef een
opmerkelijk en helder boek, dat
ongetwijfeld in de historie van Rotterdam wordt opgenomen.
Dirk Mellema
Titel: Een jongetje van Katendrecht
Ondertitel: De Winkel Van Mijn
Vader,
Auteur: Simon Rozendaal,
www.uitgeverijcontact.nl
ISBN 978.90.254.36155

Aad van der Laan was 18 jaar toen hij
in 1954 lid werd van Zwart-Wit ‘28.
“Ik begon als ‘broekie’ bij Feyenoord,
omdat Piet Steenbergen, die mij op
straat zag spelen, dat adviseerde.
Ik werd keeper en de legendarische
Adriaan ‘King’ Konings was daar
mijn trainer.” Hoger spelen dan het
vierde of vijfde zat er niet in en toen
Jan Nieuwstraten hem vroeg naar
Zwart-Wit te komen, was de overstap
op Varkenoord snel gemaakt. Want
daar speelden beide clubs toen. Van
der Laan werd een echte Zwart-Witter
die op Varkenoord meebouwde aan
hun eigen kantine. Typisch voor
de saamhorigheid van de club. Het
complex aan De Vaan werd in 1966
geopend en het clubhuis, de tribune
en de lichtinstallatie werden door de
Zwart-Witters, waarbij Aad van der
Laan, zelf gebouwd. En dan zie je met
extra gebalde vuisten en vol woede je
‘eigen’ clubhuis in 2004 in vlammen
opgaan…
Aad van der Laan is van het tijdperk
net vóór het grote succes. Hij promoveerde weliswaar van de 4e naar de
2e klasse, maar bouwde ondertussen,
samen met zijn vader Willem, aan zijn
eigen imperium als de ‘Balatumkoning’. “We hadden een winkelpandje
op nummer 60 b in de Cronjéstraat –
bestaat ‘ie nog? (Ja, maar de Afrikaanderwijk is totaal gerenoveerd, red.)
–en verkochten vóór de balatum eerst
tweedehands spullen op de markt
aan de Maashaven”, weet de huidige
voorzitter van Sportclub Feyenoord
nog als de dag van gisteren. De Balatumkoning werd later Woninginrichting Aad van der Laan. Aad speelde
o.a. met de gebroeders Jan en Coen
Nieuwstraten, Wim van Elderen, Arie
van der Giessen, Leo Beenhakker en
zijn trainer was Loe van der Hoeven.
De twee laatsten zag hij weer terug bij
zijn eerste liefde: Feyenoord.
Wim van der Gijp
Dé grote periode voor Zwart-Wit
’28 kwam begin zeventiger jaren.
De bestuurlijke leiding was prima
met o.a. voorzitter Cor Vaandrager
en secretaris en latere (ere)voorzitter
Henny Troost.
Wim van der Gijp, de vader van René,

- Wim van der Gijp -

werd in 1969 de nieuwe trainer en onder de lat had Ger Reitsma de plaats
van Aad van der Laan ingenomen. En
daar bleef het niet bij. Het was de opmaat naar dé historische hoogtepunten
in de clubgeschiedenis.
Van der Gijp had de lastige, maar
dankbare taak een elftal te formeren
met de oude garde en aanstormende
jeugd. Hij ‘mixte’ ervaren spelers als
Hans Helleman, Arie van der Giessen,
en Jan Nieuwstraten met jonkies als
o.a. Ferry ter Mors, de gebroeders
Adrie en Cees Wander, Ton Viergever en Frans Steur, tot een formatie
die niet alleen goed, maar ook mooi
voetbal speelde. Ook de neutrale
voetballiefhebber keek graag naar
de verrichtingen van de ploeg aan de
Vaan. De thuiswedstrijden trokken
dan ook volle tribunes.
Van der Gijp leidde zijn ploeg met
een glimlach, leerde zijn team slimme
foefjes, die eigenlijk al die ‘Gijpies’
hadden en werkte aan een soort
totaalvoetbal naar het voorbeeld van
de grote broer op zuid.
Saamhorigheid en plezier in het spel
was het logische gevolg. Dit, gevoegd
bij het talent en de gretigheid van
het team, was de basis. Het seizoen
daarop werden de laatste ‘oudjes’
bedankt voor de eer en Van der Gijp

en zijn ‘dreamteam’ waren klaar voor
de toekomst.
Algemeen amateurkampioen van Nederland
Dat leidde in 1971 tot het grootste
succes in de geschiedenis van ZwartWit ’28. De titel in het zaterdagvoetbal werd veroverd door in twee
wedstrijden Huizen te verslaan.
Nationaal zaterdagkampioen! De
ploeg werd ontvangen op het stadhuis
en kreeg een grootse huldiging in
Ahoy’. Maar de koek was nog niet
op. Algemeen zondagkampioen
Ceasar uit het Limburgse Beek was
de volgende uitdaging op weg naar
de titel ‘Algemeen Amateurkampioen
van Nederland’. Ook hier toonden de
Rotterdammers zich over twee duels
de sterkste. In Beek werd het 1-1 en
op De Vaan waren de treffers van Ton
Viergever en Frans Steur genoeg voor
de nationale titel.
In 1972, één jaar later dus, was het
weer raak; In de nacompetitie werd
IJsselmeervogels verslagen en de
tweede titel Zaterdagkampioen van
Nederland was binnen. De algemene
titel ging ditmaal naar Sparta ’25 uit
het Brabantse Beek en Donk.
Hiermee was de grote succeskoek
op. Zwart-Wit ’28 draaide nog mee,
degradeerde wel eens en promoveerde
ook weer, maar de ploeg speelde geen
echte rol meer op het zaterdagamateur
topniveau.
Het beleid van de Gemeente Rotterdam is geen straten of pleinen naar
nog levende personen te vernoemen.
Zou dat óók opgaan voor nog bestaande verenigingen? Parallel aan de
Essenburgsingel loopt de RFC-weg en
het Zuiderpark kent dus ‘zijn’ ZwartWit ’28-pad. Beide grote clubs van
weleer zijn er niet meer, dus het past
in zo’n beleid.
Door Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

- Memorial -
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-- Er op uit!
Donderdag 19 mei

Het verloren Paradijs

Kritisch denken en onze hang naar de vaste grond

Met als intrigerend thema Het verloren Paradijs presenteert Operadagen Rotterdam opnieuw
een eigenzinnig programma waarin de reguliere opera-grenzen vervagen. Theater- en concertzalen maar ook de Rotterdamse huiskamers, open luchtlocaties en bijzondere gebouwen
vormen de podia voor wereldvermaarde solisten naast talent van eigen bodem.
Een festival dat de stad en al zijn kleurrijke bewoners in de hoofdrol zet en tegelijkertijd een internationaal publiek aanspreekt. Grote en kleine voorstellingen, internationale coproducties, smaakvolle lunchconcerten, een meezingspektakel en het nieuwste deel in de serie ‘Stad van Verlangen’
zijn te beleven tussen 20 en 29 mei in Rotterdam. De zesde editie 2011 van Operadagen Rotterdam heeft als thema Het verloren paradijs. Het verwijst naar de bijbelse zondeval – Adam, die op
aandringen van Eva van de appel van de boom van kennis van goed en kwaad eet, waarna beiden
uit het paradijs worden verdreven. Het verloren paradijs omvat een aantal bijzondere opera- en
muziektheaterproducties, waarin het idee van verdrijving, verlies en vernietiging centraal staat. In
verschillende betekenissen keert Het verloren Paradijs terug in de programmering: als de teloorgang van natuur en milieu, maar ook als het moeten achterlaten van een vaderland.
De Rotterdamse Schouwburg zal gedurende Operadagen Rotterdam als festivalhart functioneren,
met late-night programma, concerten, debatten en meetings. Van vrijdag 20 t/m zondag 22 mei
zullen er diverse concerten en voorstellingen plaatsvinden in de Schouwburg en op het Schouwburgplein. In het tweede weekend van Operadagen Rotterdam (vrijdag 27 t/m zondag 29 mei)
zoeken hedendaagse makers op hun eigen manier naar het verloren paradijs. Bijzondere jonge en
vernieuwende componisten, schrijvers, regisseurs, performers worden binnen het festival gepresenteerd. In dat weekend wordt er een debat georganiseerd over hedendaags muziektheater en de
rol van de stem daarin. Voor het volledige programma zie www.operadagenrotterdam.nl

Ouderenvierdaagse 2011
Van 7 tot en met 10 juni wordt in IJsselmonde de ouderenvierdaagse gelopen. Een evenement
waaraan jaarlijks honderden ouderen en vrijwilligers meedoen. De organisatie is in handen
van Perspect in samenwerking met verschillende zorginstellingen, deelgemeente, scholen,
kerken en woningcorporaties. In alle deelgebieden van IJsselmonde wordt een route afgelegd
van circa één uur. Deelnemers betalen € 5,00 en sluiten iedere dag af met een gezamenlijke
lunch. Kinderen van de kinderclubs maken een spandoek met de leukste slogan over de ouderenvierdaagse. Meedoen? Geef een leuke slogan door via www.perspect.nuen maak kans op
een leuke prijs.
Vorig jaar deden 130 ouderen mee aan de ouderenvierdaagse IJsselmonde. De oudste deelneemster was mevrouw Seelbach, toen 94 jaar oud. Zij liep vier dagen mee! In alle deelgebieden van
IJsselmonde wordt gelopen. De start is dinsdag 7 juni in Lombardijen. Deelnemers en vrijwilligers
verzamelen iedere dag tussen 10.30 en 11.00 uur. De wandelroutes starten om 11.00 uur en de
aankomst is gepland om 12.00 uur. De aankomst wordt muzikaal ondersteund door het Betty Foks
Dameskoor, accordeonist Arie, het Opzoomerkoor en De Drie Wijzen. Van 12.00 tot 13.00 uur
krijgen de deelnemers een lunch. Deelname aan de vierdaagse kost € 5,00. Ouderen kiezen zelf
het aantal dagen. Intern wonende ouderen kunnen zich aanmelden bij de activiteitengeleider(s).
Personen die zelfstandig wonen kunnen zich aanmelden bij de balie van trefpunt Lombardijen,
010 – 7074001. De betaling kan bij de activiteitenbegeleider, bij de balie van trefpunt Lombardijen
of ’s ochtends bij de inloop van de ouderenvierdaagse tussen 10.30 en 11.00 uur. Neem voor meer
informatie contact op met trefpunt Lombardijen, 010 – 7074001. infolombardijen@perspect.nu

Veel controversiële discussies in de maatschappij worden vertroebeld door wederzijds
onbegrip. L.M. de Rijk probeert in zijn lezing door een nuchtere analyse van sleutelbegrippen helderheid te scheppen. Hij vertrekt vanuit een typisch filosofische vraag: hoe krijgen
we betrouwbare kennis van de werkelijkheid buiten ons? De Rijk bespreekt die vraag
vervolgens aan de hand van de tegenstelling tussen rede en intuïtie, de grondslag van de
moraal en van de vrije wil tegenover het reductionisme van de neurowetenschappen.
Armenius kerk, Museum Park 3, 20:00 uur, toegang gratis

Vrijdag 20 mei

Talkshow in Tsjechov

In het literaire Letterencafé Tsjechov in samenwerking met Radio Rijnmond een gezellige
namiddagtalkshow met telkens: een Katendrechtverhaal, een Dode Scrhijversinterview, een
onthulling van een nieuw Icoon, minstens één bijzondere gast en één keer in de maand het
Grote Kunstgesprek door Pam Emmerik. Ook een gesprek met Ruud Lapré naar aanleiding
van de verschijning van zijn boek Terra incognita (Douane)
Tsjechov, Dehliplein 2 Katendrecht, toegang gratis, aanvang 17.00 uur.

20 t/m 29 mei

Operadagen Rotterdam

Tijdens Operadagen Rotterdam staat de hele stad
in de hoofdrol: voorstellingen in de Schouwburg,
de Doelen en het nieuwe Luxor, opera bij u thuis,
meezingen op de Koeweide, brunchconcerten, een
kerkenroute, muziektheater in de Maassilo’s en gratis
concerten op prachtige buitenlocaties. Kijk voor het
complete programma op
www.operadagenrotterdam.nl

Zaterdag 21 mei

Deep River Quartet

Neem twee tenoren, één bariton en één bas; dat is het Deep River Quartet. Vier fantastische zangers die legendarische popmuziek uit de 20ste eeuw vertolken in een overrompelend en heerlijk programma.
Hét concert van het jaar! Met
het Deep River Quartet is
stilzitten onmogelijk.
Isala Theater, entree € 25,00
(pashouders € 22,50). 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
parkeren zone. Kaarten
kunt u bestellen via www.
isalatheater.nlof u kunt bellen
met 010-4586400.

Oudste privé-collectie
ter wereld

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

Openingstijden
en toegangsprijzen

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

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

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

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
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Kalender -Zondag 22 mei

John Valk kwartet In Dik t

Operaliederen

Voor de laatste keer en dan gaan ze met zomervakantie! Dus……komt allen op zaterdag 28 mei!
Aanvang 16.00 uur tot we uitgedanst zijn.

Angelika Kirchschlager, een van de meest geliefde en besproken opera- en liedzangeressen van deze tijd, komt naar Rotterdam om, met vaste begeleider Helmut Deutsch, een
uniek liedprogramma te brengen. Zij vertolkt juwelen van grote meesters als Schubert en
Brahms, maar centraal staan liederen van Mahler, Liszt en de wereld van de late roman-

Samenstelling: John Valk-piano, Jaap Gerritse –bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax,
Wim Klein – drums. Wilt u een keer meezingen, neem dan contact op met John Valk! Op andere dagen bent u natuurlijk ook van harte welkom, voor koffie, lunch en diner. Dik t gaat uiteraard niet met
vakantie, dus de hele zomer bent u welkom voor een hapje en een drankje op ons mooie groene dakterras, waar u tussen het groen kunt genieten van een heerlijk frisse, verse limoen-gember limonade
of een taartje uit eigen keuken. Ook serveren wij lunches en diner. Het is even zoeken, via het café de
trap op, hoekje om maar dan staat u dan ook op een schitterend punt met uitzicht over de markt op
de binnenrotte en in hartje Rotterdam. En voor de kleinste is er een zandbak en een zwembadje, niet
al te groot, maar toch…Als u dit stukje meeneemt krijgt u bij de aankoop van een taartje een kopje
koffie of thee van ons erbij. (deze aanbieding loopt tot en met 19 juni 2011)

tiek.programma:
SchubertAn Silvia; Erlafsee; Gretchen am Spinnrade; Klärchen’s Lied; Florio; Frühlingsglaube; Versunken Mahler Frühlingsmorgen; Verlor’ne Müh; Das irdische Leben; Rheinlegendchen; Trost im Unglück; Um schlimme Kinder artig zu machen; Lob des hohen
Verstandes; Aus! aus! BrahmsMeine Liebe ist grün; Über die Heide; Versunken; Nachtwandler; O komme, holde Sommernacht; Der Gang zum Liebchen; Von ewiger Liebe
LisztIm Rhein, im schönen Strome; Vergiftet sind meine Lieder; Es war ein König in Thule;
Der du von dem Himmel bist; Die drei Zigeuner Doelen Schouwburgplein Rotterdam,
Grote Zaal, 15.00 uur, toegang € 19, jeugd tot zestien jaar € 8, Rotterdam pas/65+ € 17,
CJP € 13. Koffie en thee inclusief.

Zaterdag 28 mei

Met Deep River Quartet is stilzitten onmogelijk

John Valk Kwartet

Voor de laatste keer dit seizoen treedt het John
Valk kwartet op in

Neem twee tenoren, één bariton en één bas; dat is het Deep River Quartet. Vier fantastische
zangers die legendarische popmuziek uit de 20ste eeuw vertolken in een overrompelend en
heerlijk programma. Hét concert van het jaar!

in Dik t aan de Hoogstraat 110 naast de grote
bibliotheek, Jazz op zijn best, en dansen mag!
Aanvang 4 uur tot we uitgedanst zijn. Wilt u
een keer meezingen, neem dan contact op met
John Valk! Op andere dagen bent u natuurlijk
ook van harte welkom, voor koffie, lunch en
diner. En als u deze advertentie meeneemt,
krijgt u bij de aankoop van een taartje een
kopje koffie of thee van ons erbij. (deze aanbieding loopt tot en met 19 juni 2011)

Het hele palet emoties komt voorbij, van ontroerend tot uitbundig, van verstild tot opzwepend.
Met groot enthousiasme swingt de groep zich een weg door jazz, blues, gospel, soul, pop en zelfs
klassiek repertoire. Begeleid door hun geweldige band geeft het Deep River Quartet een concert
waarbij niemand zijn handen en voeten stil kan houden. De heren van het Deep River Quartet komen
zaterdag 21 mei naar het Isala Theater. Entree € 25,00 (pashouders € 22,50). 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. Kaarten kunt u bestellen via www.isalatheater.
nlof u kunt bellen met 010-4586400. Kijk ook op de website van het Isala Theater voor het nieuwe
programma van seizoen 2011-2012.

Zaterdag 28 mei

Wandschildering Museum Boijmans

De directeur van Museum Boijmans van Beuningen nodigt u uit voor de onthulling van Venetiaans Rood, een muurschildering in de expressobar door Johan van Oord. De expressobar van het museum verwisselt van gedaante. Het museum vroeg aan Johan van Oord
(1950) om een nieuwe muurschildering aan te brengen op alle wanden. Teruggrijpend op
zijn ‘pillenschilderijen’uit 1996, verschijnen in deze werken talloze abstracte vormen, een
uitroepteken en een zon, in Venetiaans Rood op de muren. Laat de cappuccino u goed
smaken. Aanvang 15.00 uur.

NACHT
VAN DE VLUCHTELING

LOOP MEE IN DE

ROTTERDAM- DEN HAAG 18 - 19 JUNI 2011

Van 7 tot en 10 juni

Ouderenvierdaagse 2011

www.nachtvandevluchteling.nl

In IJsselmonde wordt opnieuw de ouderenvierdaagse gelopen. Een evenement waaraan
jaarlijks honderden ouderen en vrijwilligers meedoen. De organisatie is in handen van Perspect in samenwerking met verschillende zorginstellingen, deelgemeente, scholen, kerken
en woningcorporaties. In alle deelgebieden van IJsselmonde wordt een route afgelegd van
circa één uur. Deelnemers betalen € 5,00 en sluiten iedere dag af met een gezamenlijke
lunch. Kinderen van de kinderclubs maken een spandoek met de leukste slogan over de
ouderenvierdaagse. Meedoen? Geef een leuke slogan door via www.perspect.nuen maak
kans op een leuke prijs. Vorig jaar deden 130 ouderen mee..De oudste deelneemster was
mevrouw Seelbach, toen 94 jaar.

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

Ontdek het hart van Spanje!

Het beste hulpmiddel voor gehandicapten
Hulpmiddelen, woningaanpassingen, thuiszorg, vervoer, aangepast werk, juridische hulp, belastingadvies - gehandicapt of
chronisch ziek zijn kost veel geld. Ango (Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie) bemiddelt, geeft hulp, en betaalt
soms mee. Geeft u ook om de wereld van gehandicapten een
stukje groter te maken?

Kasteelweg 53 • 3077 BN
Rotterdam Oud-IJsselmonde
Telefoon: (010) 483 53 88
www.koetshuis.net

6 t/m11 juni: nationale
collecte Handicap.nl
Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango
Meer informatie: www.handicap.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

Nieuwsgierig? Kom dan naar één van onze vrijblijvende presentaties in Tapasbar Barcelona
(Pannekoekstraat 68) op 18 of 25 mei om 17:00.
Kijk voor informatie op onze website www.abanicolores.com of bel ons op 010-3409985.
Abanicolores

Spanje in geuren en kleuren
Hét adres voor reizen
naar de poolgebieden!

www.belugareizen.nl
Beluga
adventures

gratis advertentie

Hierbij nodigen we u uit kennis te maken met het authentieke Spanje. Het Spanje van honderden jaren oude tradities, bruisende steden, overweldigende natuur, schilderachtige dorpjes en de beste gastronomie ter wereld. Ontdek
dit land vol passie, cultuur en werelderfgoed en leer al reizend de Spaanse taal gebruikmakend van de vijf zintuigen.

Van Byemontsingel 3
3195 TA Pernis (Rt)
tel. 010 - 295 01 26
info@belugareizen.nl
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Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

LEEGVERKOOP

in schoonhoven

Tijdens onze excursiereizen is het volgende altijd inbegrepen bij de prijs:
• reis per luxe touringcar
• dagelijks gevarieerde lunch of
• alle excursies
lunchpakket
• logies in 2-persoonskamer in *** of **** • dagelijks uitstekend 3-gangendiner
hotel
• GRATIS: elke avond van 18.00 - 23.00 uur
• dagelijks uitgebreid ontbijtbuﬀet
drankjes in uw hotel.
Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u onbekommerd genieten van uw
vakantie! Vraag onze gratis brochure met al onze excursiereizen ‘Alles Inclusief’ aan.
Opstapplaatsen: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Utrecht, Rotterdam

MEUBELSTOFFEERDERIJ
STOELEN VLECHTERIJ

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

50 Plus Reizen

Welkom bij BTR International excursiereizen ‘Alles Inclusief’. Aantrekkelijk geprijsde
excursiereizen naar de meest geliefde plekjes van Europa, op basis van een ‘Alles Inclusief’
verzorging in een BTR Senior Hotel.

Sla uw slag!!

KORTING

jaar de be
s
in

Wim van der Togt,
uitvaartverzorger

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

TOTALE VERBOUWINGS

Al

BTR International
Busreizen

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

55

te

Onze volle aandacht
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5 DAGEN VALKENBURG

€ 368,00 p.p. 7 DAGEN ZWARTE WOUD

Tijdens deze reis laten we u de mooiste
plekjes van Zuid-Limburg zien. We bezoeken
o.a. Maastricht, het Drielandenpunt, en de
mooie Duitse Eifel.
Vertrekdata: 25 juli, 10 oktober 2011

€ 612,00 p.p.

Mooie reis door het idyllische Zwarte Woud
met bezoek aan o.a. de waterval van Triberg,
de Titisee, Freiburg, Baden-Baden en de
Mümmelsee.
Vertrekdatum: 21 augustus 2011

* Meubel reparatie
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie
* Leder bewerking

OUD
INRUIL GELIJK
O
een
GOUD M

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

1000 KLOKKEN OP VOORRAAD
Gratis opgehangen en geplaatst
door heel Nederland. Reparatie
van alle uurwerken in eigen atelier.
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl

ROTTERDAM - Kralingen - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

7 DAGEN THÜRINGERWALD € 569,00 p.p. 10 DAGEN ZUID-TIROL

Met deze reis vindt u een mengeling van
cultuur die ongekend is: prachtige steden als
Dresden, Dessau en Leipzig met daarnaast
uitgestrekte natuurgebieden.
Vertrekdata: 22 mei, 26 juni, 17 juli, 16 okt.’11

€ 798,00 p.p.

Heerlijke reis met excursies naar de
hoogtepunten van deze bijzondere streek in
Italië zoals Vipiteno, Dolomietentour en het
Gardameer.
Vertrekdata: 7 juli, 29 juli, 3 september 2011
TEXT

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
SBS6

603

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,-)

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

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

ZORG LIVE ROTTERDAM
Wij bieden
zorg/verpleging bij u thuis.
Voor zowel P.G.B. cliënten
als voor Particuliere zorg.
Van 2 tot 24 uur diensten, geen wachttijd.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Tel. 06-48178594 www.zorgliverotterdam.nl
Vecht 8, 3068 TX Rotterdam

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV
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Gered door
een groene kool
Het was 1944. In Rotterdam heerste de honger.
Toen ging het gerucht dat
Holleman groente verkocht. Ik was zeventien
jaar en ging met een leren
boodschappentas kijken
of dat waar was.
En ja hoor, ik ging terug met een hele
groene kool in mijn tas. Op de weg
terug kwamen er Engelse vliegtuigen
over vliegen. Ik liep ze te tellen met
de gedachte dat ze onderweg waren
naar Duitsland, maar ze lieten bommen
vallen en schoten met mitrailleurs. Het
doel van deze bommenwerpers was
een landingsvaartuig van de Duitsers in
de Binnenhaven. Nu staan daar huizen.
Het enige dat tot me doordrong, was
dat ik ergens binnen moest zien te
komen. Maar ik liep in een stofwolk
en kon niets zien. Ik voelde aan alle
deuren, maar alles was dicht, totdat ik
bij het pakhuis van de ijsboer kwam.
Hij zag me en riep ‘god allemachtig’.
Hij zette me op een stoel, rende weg en
kwam terug met een theedoek, waarmee hij één van mijn benen afbond.
Toen zag ik pas dat ik gewond was,
want de pijn kwam pas later. Even later
kwam er een sleperswagen voorbij,
waarmee ik naar het ziekenhuis werd
gebracht. Daar ontdekten ze dat ik
onder de scherven zat en een kogel in
mijn buik had. Dankzij de artsen ben ik
er nog met mijn beide benen. Van de
groene kool in mijn tas bleek de helft
af. De tas ging in de vuilnisbak. Daar
dank ik dus aan dat ik nog een heup
heb. Ik ben nu 83 jaar, maar dit vergeet
je nooit. Ik verzoek u mijn naam niet
te vermelden. Ik woon in een 50+flat
en zie op tegen alle drukte.
Een lezer
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Een fatale zeeslag
voor de koopvaardij
Wie de wereldzeeën bezit, bezit de wereld. Een gedachte die opgang
deed, totdat de mens leerde vliegen, hoewel nog tot op de dag van
vandaag een oorlog met water tussen de strijdende partijen zonder
heerschappij op zee moeilijk kan worden gewonnen. Nederland was
als wereldrijk (Indonesië, Suriname, Nieuw Guinea, De Antillen) in
de jaren dertig een belangrijke speler in het transport op de wereldwateren. Op 15 mei 1940 bestond deze vloot uit 843 zeeschepen met
18.500 bemanningsleden. Met als logisch gevolg dat veel Nederlandse schepen ver van huis waren, toen onze oosterburen het centrum
van Rotterdam plat bombardeerden.
Natuurlijk wisten de zeemannen dat er
spanningen waren in Europa. Ze hadden
opvallend vaak veel Joden als passagier
naar Amerika gebracht. Joden met een
vooruitziende blik. Nederland gaf zich
na het bombardement gewonnen. Heel
veel vooral Rotterdamse zeemannen zaten zonder informatie en waren gek van
de zorgen over het lot van hun familie.
Operatie Demon
Langzaam maar zeker drong tot ze
door dat een terugkeer naar huis er
voorlopig niet in zat. Hoe nu verder?
De wereldhandel lag op z’n gat. Maar
er wachtte een nieuwe taak voor de
Nederlandse vrachtschepen. Na veel gesteggel over salarissen en wie het voor
het zeggen had, mocht de Nederlandse
Scheepvaartcommissie samen met de
Britten beslissen over de omvangrijke
Nederlandse vloot. De vrachtschepen
werden bewapend en voor militaire
doelen ingezet.
Henk Top schreef er een boek over. De
titel is ‘Operatie Demon’. Menig oud
zeeman krijgt nog tranen in zijn ogen,
als hij die naam hoort. Op 27 april 1941
vond de grootste scheepsramp plaats
in de geschiedenis van de Nederlandse
koopvaardij. Met 925 doden. Eigenlijk

is Operatie Demon een verkeerde titel.
Henk Top beschrijft minutieus het lot
van de Nederlandse koopvaardij vanaf
het moment dat de oorlog uitbreekt,
waarvan Operatie Demon het dieptepunt is. De zeelieden werden van het
een op het andere moment deel van het
verzet, ze hadden geen keus, ze werden
een oorlog in gesleept en gedroegen
zich manhaftig. Ze werden wapen- en
troepentransporteurs met afweergeschut.
Evacuatie
In april 1941 begon Operatie Demon.
Zo’n 50.000 Australische, Nieuw
Zeelandse en Britse militairen dreigden
in Griekenland de zee in te worden gedreven door een Duitse overmacht. Ze
moesten worden gered vanaf de Griekse
zuidkust aan de Egeïsche Zee. Drie
Nederlandse voormalige vrachtschepen
maakten deel uit van een grote evacuatievloot; de Pennland van de Holland
Amerika Lijn, de Slamat van de Rotterdamsche Lloyd en de Costa Rica van de
KNSM, met in totaal 718 bemanningsleden. Ze werden alle drie tot zinken
gebracht. De vloot was machteloos
tegenover de Duitse luchtmacht. Op de
Slamat, met 211 bemanningsleden en
500 geredde Australische militairen,

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (86)

- De Slamat in 1924 in de haven van Vlissingen. Foto: Museum Koninklijk Rotterdam Lloyd -

vielen de meeste slachtoffers.
Na een voltreffer gaf Luidinga opdracht
het in lichterlaaie staande schip te
verlaten. Reddingsboten stortten in het
water, zonder dat er iemand inzat, doordat de kabels doorbrandden. Doodsbange opvarenden sprongen - soms met
brandende kleding - overboord, terwijl
Duitse duikbommenwerpers hen bleven
bestoken. Op een bepaald moment vielen er vier bommen op de Slamat.
Verminkt
Toch konden nog veel schipbreukelingen worden gered door twee Britse
torpedojagers, waarbij het heldhaftige
gedrag van de Britse zeelieden niet
onvermeld mag blijven. Na zo veel
mogelijk mannen te hebben gered,
maakten de Diamond en Wryneck zich
zo snel mogelijk met volle kracht uit de
voeten. Maar rond het middaguur verschenen er twee Duitse vliegtuigen aan
de horizon. Ze vielen de torpedojagers
aan met de zon in de rug. Beide werden
tot zinken gebracht. Aldus kwamen de

redders en de geredden alsnog aan hun
einde. Er verspreidde zich een dikke
laag olie, waarin verminkte lichamen
rond dreven. Daartussen zwommen
mannen, die nog in leven waren. Sommigen huilden of gilden van de pijn. Er
was een reddingsboot met daarin een
aantal overlevenden, onder wie drie
Nederlanders. De reddingsboot was
overvol, maar drenkelingen klampten
zich vast. De mannen in de boot waren
bang dat ze zouden vergaan. Ze trapten
op de handen van de drenkelingen, die
los moesten laten. Wel namen ze twee
vlotten met mannen erop, op sleeptouw
en probeerden weg te roeien, terwijl de
reddingsboot steeds harder lekte. Na
26 uur roeien bereikten ze het eilandje
Ananes. Dat was hun redding.
Wie meer wil weten, kan het lezen in:
Operatie Demon geschreven door Henk
Top, ISBN 978.94.91202.01.8
Dirk Mellema
Zie ook de advertentie op pagina 18

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 is zaterdag 23 april verschenen en
aan het laatste deel (1980-1990) van de trilogie wordt gewerkt.

RET-mannenkoor
Bijgaande foto van het RET-mannenkoor is 27 juli
1984 gemaakt in de Rivièrahal in de Koninklijke
Diergaarde Blijdorp. In 1918 werd het opgericht
voor en door het personeel van het Rotterdamse
openbaar vervoerbedrijf. Door de jaren heen
heeft het koor nationaal en internationaal een
vermaarde reputatie opgebouwd. Gastoptredens
en reizen naar en in het buitenland waren hiervoor
de basis en dat is nog steeds het geval. Het RETmannenkoor is ook bekend van optredens tijdens
radio- en televisieprogramma’s. De bekendste
dirigent van het koor is zonder enige twijfel Piet
Struijk. Tot aan zijn overlijden op 69-jarige leeftijd op 23 november 1992 gaf hij 39 jaar zijn beste
krachten aan het koor, niet alleen bij repetities en
uitvoeringen, maar ook bij het opnemen van diverse grammofoonplaten. De geboren en getogen
Pernisser woonde aan de Statenweg in Rotterdam
en omschreef zichzelf als een ‘koorslaaf’, maar

anderen spraken hem aan als ‘maestro’.
Aanvankelijk wilde Piet Struijk theologie gaan
studeren en dominee worden. Maar het werd
studeren op het Rotterdams Conservatorium. In
1947 werd Piet Struijk benoemd tot directeur van
de Politiemannenzangvereniging Hermandad, zijn
eerste van veel bekende koren. In 1953 werd hij
dirigent van het RET-mannenkoor en in 1957 van
het Rotterdams Operakoor. In datzelfde jaar kreeg
hij ook de leiding van het aanvankelijk noodlijdende (en later wereldberoemde) Westlands Mannenkoor, bekend van de eerste grote Nederlandse
tv-serie ‘De Glazen Stad’ van regisseur Willy van
Hemert.
De foto is geselecteerd voor deel 3 van de trilogie
‘Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’. Uiteraard
zijn we nieuwsgierig naar de namen van de koorleden. Reacties graag naar reinw@telfort.nl
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www.georgevandijkemontage.nl

Operatie Demon

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

De rol en ondergang van de Nederlandse passagiersschepen
Pennland, Slamat en Costa Rica in april 1941

sinds 1983

Tijdens een grootscheepse evacuatie van geallieerde militairen in
Griekse wateren in april 1941 werden drie Nederlandse
passagiersschepen tot zinken gebracht. Deze operatie droeg de
codenaam Demon. Henk Top reconstrueerde de toedracht van deze
‘vergeten’ geschiedenis aan de hand van documentatie en literatuur
uit Britse, Australische, Duitse en Nederlandse archieven.
Operatie Demon geschreven door Henk Top
Uitgeverij Polanen
ISBN 978.94.91202.01.8
176 pagina’s en 65 afbeeldingen

prijs €

OUD ROTTERDAMMERTJES

19,95

Eerder van zijn hand verscheen het boek Bestemming New York
Het boek is te verkrijgen bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij

Engels of Frans leren

Openhaarden &
Kachelcentrum

Individueel of groeples

“De Griff ioen”

Tel: 06 176 242 57
Web: www.karenijzerman.nl

Alle Topmerken
Geertruidlaan
010-404 64 97 / 404
64 5911 I 4305 AP Ouwerkerk
T 0111 417 299 F 0111 414 123 M 06 107 509 94

politiebericht

Oostzeedijk benedeninfo@mbm-makelaardij.nl
155-157
3061 VR Rotterdam
SNS 827786328 I KvK nr. 22036134

Uitgeverij Polanen te Woerden
e-mail: info@uitgeverijpolanen.nl, internet: www.uitgeverijpolanen.nl

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

LEER DIGITAAL FOTOGRAFEREN in 1 week.
Combineer een week vakantie in één van de mooiste landschappen van
Nederland met een cursus fotografie van een prijswinnende fotograaf.

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Camping het Wieskamp Winterswijk
0543-514612, http://fotografie.wieskamp.nl

Zwarte strepen
in uw wasgoed?

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:
Datum I
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

0186 - 662123

Referentie I

www.vetluisweg.nl

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467 “POLYAMORY”

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

Heeft u vragen, wilt u ervaring delen,
kunt u begeleiden, zie o.a.
Polyamory.nl of veranderjewereld.nl
bwr@kpnmail.nl
tel: 06-2366 2412

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl
Betreft
I

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Gevraagd herenkleding

iedereen
verdient een
morgen

XXL of 658

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Herenschoenen maat 46, 010-4810398 (na 18.00 uur)

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

5 dagtochten/rondvaarten
De gehele maand juli
en augustus 2011...

rolstoel
vriendelijk

Geschikt vanaf 10 tot 30
personen, intieme sfeer

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

1
2
3

4

Elke Dinsdag / Leiden-Haarlem vv
Vertrek: 9.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

5

Elke Dinsdag / Leiden-Katwijk vv
(bezoek de touristenmarkt)
Vertrek: 11.00 uur haven Leiden
Aankomst: 17.00 uur haven Leiden

Elke Donderdag / Leiden-delft vv
Vertrek: 9.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Elke Vrijdag / rondje Haarlemermeer
Vertrek: 10.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Woensdag / De mooiste molens
Vertrek: 12.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Voor alle dagtochten dient u vooraf telefonisch te reserveren.

Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-52 19 875 (e) info@partyboot.nl

Geertruidlaan 11 I 4305 AP Ouwerkerk
T 0111 417 299 F 0111 414 123 M 06 107 509 94
info@mbm-makelaardij.nl

Geertruidla
T 0111 417 2
info@mbm

SNS 82778

SNS 827786328 I KvK nr. 22036134

OOSTERLAND Koninginnenplein 16
Vraagprijs €

298.000.--

k.k.

Hierbij bied ik te koop aan en perfect onderhouden instapklare levensbestendige vrijstaande woning
van ca. 700m3 met garage en schuur voorzien van drie slaapkamers, kantoorruimte, ruime woonkamer
van 47 m2 voorzien van openslaande tuindeuren die toegang geven tot de geheel omheinde
binnenplaats. De woning is centraal gelegen in het schitterende dorpje Oosterland (Zeeland) op
loopafstand van winkels, scholen en 45 auto min rijden van Rotterdam . De woning heeft een zonnige,
onder architectuur aangelegde tuin. Dit alles is gelegen op een ruime kavel 515m2 eigen grond. Graag
toon ik u dit object met al zijn mogelijkheden dan kunt u tijdens de bezichtiging ook ervaren dat deze
Datum
I
Referentie
I het maken van een afspraak. Betreft I
woning u veel
woonplezier
kan schenken. Ik verneem graag
van u, voor

www.mbm-makelaardij.nl
Datum I

Referentie I

Betreft I
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Schilderend de oorlog door

In menig Rotterdams interieur hangt
of hing een schilderij van de hand van
mijn vader, Nicolaas van Yperen. Het
zijn overwegend afbeeldingen van een
herfstbos, heide of een landschap met
een boerderij met kippen, gesigneerd
met N. v. Yperen. Hij was autodidact.
Zijn passie ontsproot uit zijn liefde voor
kunst en zijn kleurgevoel vanuit zijn vak
als huisschilder. Schilderen was toentertijd zijn liefhebberij. In 1943 kwam
er een verordening van de bezetter, dat
alle mannen die steun kregen vanwege
vorstverlet, zich moesten melden voor
de ‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland. Mijn
vader voelde daar niets voor.

Een neef van ons, werkzaam bij de gemeentelijke
administratie, had de mogelijkheid het één en ander te regelen in het dossier van mijn vader, zodat
hij als zelfstandig kunstschilder te boek stond en
dus kon aantonen, dat hij onmisbaar was voor zijn
gezin van zeven kinderen en recht had op vrijstelling. Uiteraard stopte de uitkering, zodat hij aan
de slag moest met schilderen en het verkopen van
zijn schilderijen met als eerste klant zijn zuster,
die een kunsthandel exploiteerde aan de Bergweg
genaamd `Huize Rubens`. Mijn vader had zoveel
succes dat meerdere kunsthandels zijn werk gingen verkopen. Elke zaterdag ging hij zijn klanten
af, lopend van de Ringvaartweg naar de tram aan
de Oudedijk, met onder zijn arm een stel doeken
zonder lijst in een rood pluche tafelkleed met
een vezeltouwtje er omheen. Met een tevreden
grijns op zijn gezicht kwam hij met het opgerolde
takelkleed weer thuis.

C HI
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Wanhopig
De Hongerwinter was funest voor de verkoop
van kunst; iedereen was wanhopig op zoek naar
voedsel, dus ook onze ouders. Een uitkomst was
de gaarkeuken en het geluk dat mijn zuster kantoorbediende was bij `De Verenigde Brandstof-

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

- Geschilderd door N. v. Yperen -

fenhandel` aan de Admiraliteitskade, die voor het
personeel kolen ruilde voor voedsel.
Het is te bizar voor woorden. We woonden aan
de Ringvaartweg tussen de boeren en tuinders en
toch was mijn vader genoodzaakt in weer en wind
op de ﬁets met massieve banden over slechte
wegen naar Overijssel en Gelderland te gaan met
ﬁetstassen vol wandtegeltjes en klompjes beschilderd met Hollandse tafereeltjes, die hij ruilde voor
voedsel. Hij heeft deze tocht zeven maal gemaakt.
De tegeltjes haalden wij als kinderen uit panden
in de buurt, die gesloopt werden ten behoeve van
Duitsers om hun schootsveld te vergroten. De
klompjes waren afgekeurd door klompenmaker
Arnold van der Bogert, die achter ons huis een
werkplaats had. Bij gelegenheid rij ik af en toe
met de auto deze route en krijg dan diep respect
voor mijn vader, hoe hij het heeft volbracht
telkens weer in die barre weersomstandigheden
van ijs en sneeuw, vol ontberingen en gevaren op
de ﬁets te stappen om voor ons het nodige voedsel

te verzamelen. Al met al hebben wij met dank aan
onze ouders nooit echt honger geleden.
Wederopbouw
Na de bevrijding en met de wederopbouw begon
men weer interesse te krijgen voor het interieur
en wanddecoraties, met als gevolg dat mijn vader
weer volop vraag kreeg naar zijn schilderijen. In
de jaren vijftig kon hij een winkelunit huren in
het Twaalfprovinciënhuis aan de Hoogstraat, een
soort Alexandrium van nu. Maar het publiek was
daar nog niet aan toe, zodat de hele opzet geen
succes was en al gauw werd opgeheven. Een tijdelijke oplossing was een winkel te huren van zijn
schoonzuster, die een winkelpand aan de Nieuwe
Markt had gekocht om daar een modezaak op te
starten. Intussen had hij zich laten inschrijven
voor een winkel en kreeg tot zijn voldoening
een pand toegewezen aan de Zaagmolendrift. Na
enige aanpassingen werd de ruimte deels ingericht
als atelier en deels als verkooppunt. Ger van der

Linden aan de Schalkburgerstraat verzorgde de
lijsten. Tevens schilderde mijn vader voor de
export onder zijn pseudoniemen A. Walter en G.
Rossini. In de winkel verkocht hij in de eerste
plaats zijn eigen werk, maar ook van andere
kunstschilders zoals Adri Verveen, Johan Sieber,
Schuiermanni, de Jongere, Lambilion, Veger en
diverse anderen, die ‘s zaterdags hun werk kwamen aanbieden onder het genot van een kop kofﬁe
en een borreltje. De winkel werd uiteindelijk een
soort ontmoetingspunt van schilders, om te ﬁlosoferen over kunst en andere zaken. Tevens gaf
hij les aan verschillende liefhebbers, onder wie de
bekende voetballer Tinus Bosselaar, die later op
verdienstelijke wijze schilderijen maakte.
Mijn vader is 1 januari 1971 na een ziekbed van
een paar maanden overleden, waarna de kunsthandel naar mij is overgegaan.
Cees van Yperen

Rust roest op z’n Rotterdams
Na de oorlog heeft Rotterdam kans gezien om, dankzij de inzet en noeste arbeid van velen, ondanks de schaarse
middelen, snel te herstellen van de opgelopen schade. Dat geldt niet alleen voor de opbouw van de stad, maar
zeker ook voor de haven. Voor de groeiende ladingoverslag waren vaklieden nodig en velen daarvan werden ‘praktisch’ opgeleid op een roestige schuit, die in 1945 al 34 jaar oud was en eerst nog als depotschip fungeerde.

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

De VNS, de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, kocht in 1921 de toen tien jaar oude
HOOGKERK, een vrachtvaarder met vijf ruimen en
nog luiken met schilden, waarbij veel laadgerei, zoals
laadbomen met blokken en geien, alsook winches met
stalen runners.
Tot aan de oorlog voer het in de Holland–Britsch–Indië
Lijn en vertrok uit Rotterdam, krap vier dagen voordat
de Duitsers Rotterdam op 14 mei lafhartig bombardeerden. Bestemming was Mombassa (via Kaap de
Goede Hoop) en door de Nederlandsche Scheepvaart
en Handelscommissie werd het in beheer gegeven aan
Phs. van Ommeren te Londen.
De HOOGKERK voer in de oorlog wereldwijd en
onder een gelukkig gesternte. In 1945 arriveerde het

in de Waalhaven en werd opslagschip van de Staat der
Nederlanden. In 1947, overgenomen door de SVZ,
werd het een opleidingsschip voor havenarbeiders,
waarna twee jaar later de naam van het toen 38-jarige
schip passend werd veranderd in VETERAAN.
Inmiddels lag het schip achterin de Schiedamse Wilhelminahaven op de boeien om in 1955 te verkassen naar
de Spoorweghaven ‘op Zuid’. Zoals op de foto te zien
een echte roestbak en in 1958 werd de oorlogsveteraan
gesloopt door Simon’s Scheepssloperij in Rotterdam.
Een niet geheel roemloos einde, want het heeft ruim
tien jaar in niet geringe mate bijgedragen aan het praktisch onderricht van vele bootwerkers, van wie er heel
wat als ‘Kras’ de haven mede groot hebben gemaakt.

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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3-Deurs vitrinekast
Afmeting 230 x 45 x 177 cm.

369,-

Opticien

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

TV-dressoir
Afmeting 150 x 50 x 50 cm.

599,-

Dressoir
Afmeting 177 x 45 x 90 cm.

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

Alleen maar
liever samen?

1049,-

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

Verrassende kleuren in je interieur
De standaard collectie wordt uitgevoerd in wit, grijs of beige gelakt hout.
Daarnaast zijn tegen meerprijs alle RAL-kleuren mogelijk.

799,-

Optimaal comfort
door de
sta-op hulp

Relaxfauteuil
Tavi

COMPUTE

R STUK!!

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,-

BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK
Strak vormgegeven hoekbank, naast de vaste banken zijn veel
losse elementen verkrijgbaar om uw ideale zithoek te creëren.

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

Opstelling zoals afgebeeld, in stof van € 2249,- voor € 1999,-

1999,-

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

Bank Candy

Relaxfauteuil
Marina

1749,Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

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

Fortmont

Dressoir € 1069 ,-

Afmeting: 194 x 45 x 64 cm.

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.

Vitrinekast

Afmeting: 37 x 45 x 151 cm.

Bank Goya € 739 ,-

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

2-Zitsbank, 176 cm breed

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

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

Salontafel

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

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

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

140 x 70 x 33 cm

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL

Tel. 0180 - 418 414

Alles in eigen hand

Rouwcentrum De Palm heeft alle faciliteiten die nodig zijn
voor een respectvolle begrafenis in eigen huis. Zo is er ons eigen
rouwcentrum waar ook rouwdiensten worden gehouden. Er zijn vaste,
gediplomeerde medewerkers met jarenlange praktijkervaring.
Er zijn eigen auto’s enz. De mensen van
De Palm regelen een uitvaart
ROUWCENTRUM
tot in de kleinste details.
DE PALM
Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488
Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582
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- Een enkel oud
gebouw (links) en
moderne panden gaan op
het complex samen onder het
geklater van een waterfontein.
Foto Rein Wolters -

- De bleekneusjes maakten druk gebruik
van de brievenbus Foto: Conny Wolhoff
-

Reünie/Boekpresentatie
vakantiekolonies
Uitgeverij GALGJE houdt
in het voorjaar de presentatie van het boek ‘Vakantiekolonies voor ons
bestwil’. Voor velen zal
dit ook een reünie zijn. De
Breukelse schrijfster Jannie Souverein-Bouwman
presenteert haar in eigen
beheer uitgegeven boek in
het voormalige koloniehuis
KINABU, thans Extendum,
Amersfoortsestraat 123
te Soesterberg. Daar kan
men in een ontspannen
sfeer op deze andere tijden
terugblikken of ermee kennismaken. Voor belangstellenden is er een rondleiding door het voormalige
tehuis.
‘Vakantiekolonies voor ons bestwil’
heeft als subtitel ‘Herinneringen aan
jeugdgezondheidszorg in de 20ste
eeuw’. Gedurende deze periode
verbleven kinderen en leidinggevenden uit alle delen van Nederland in
gezondheidskolonies. Deze zogenaamde ‘bleekneusjes’ waren kinderen,
die doorgaans extra zorg behoefden
door middel van uithuisplaatsing. De
kinderen waren meestal onvoldoende
of zelfs onjuist voorbereid op de vele
nieuwe ervaringen en gevoelens die ze
gedurende een verblijf van minimaal
zes weken zouden ondergaan.
Met dit boek heeft de schrijfster haar
ervaringen als ‘draaideurbleekneusje’
vastgelegd, maar ook de verschillende
manieren van beleven van de kinderen
en leidinggevenden, alsook achtergrondinformatie van leidinggevenden
en andere betrokkenen bij het kolonieleven. De schrijfster is in 1950 als
7-jarige vanuit Rotterdam (Spanjaardstraat) naar KINABU uitgezonden. Het
boekwerk telt 256 pagina’s en meer dan
400 illustraties. Ook KINABU krijgt
hierin ruime aandacht met interessante
informatie en illustraties. Hoewel de
datum nog niet vaststaat, zou de schrijfster graag vernemen wie belangstelling
heeft, zodat de directie van Extendum,
die de gelegenheid geeft voor de
bijeenkomst, een planning kan maken.
(tel. schrijfster 0346 266187)
Op de website www.uitgeverijgalgje.nl
is meer informatie te vinden.
e-mail: info@uitgeverijgalgje.nl
tel:
0346-266187
mobiel: 06-44721792

Maasoord,
het ultieme
onderduikadres

Onlangs was ik na jaren weer eens op het vrij toegankelijke natuurcomplex van het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis aan
de Albrandswaardsedijk in Poortugaal. Hoewel het er in 25 jaar enorm is veranderd, is het nog steeds een van de mooiste stiltegebieden van Nederland. Het ligt in een buitenpolder van de sinds 1 januari 1985 bestaande gemeente Albrandswaard, ontstaan na een fusie tussen Rhoon en Poortugaal. Bovendien met uitzicht op de Oude Maas met zijn lengte van
dertig kilometer, die in 1424 is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed.
de Joodse gemeenschap werd door
de bezetter steeds verder opgevoerd
en in onderlinge gesprekken stonden
Jodenvervolging en de angst voor
werkkampen centraal. Elkan en
Betsi zaten in juli 1942 bij de eerste
groep die werd opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland. ’s Nachts
droomde Elkan dat als hij of Betsi
in een ziekenhuis zou worden opgenomen, dat de ander dan uitstel van
tewerkstelling kreeg. Hij ging naar
de voor hem onbekende zenuwarts
dr. A.C. Regensburg en speelde open
- De woningen langs de Albrandswaardsedijk behoren bij het achterliggende Delta
kaart met deze goede vaderlander.
Psychiatrisch Ziekenhuis. Ze boden huisvesting aan de gezinnen van artsen.
Foto ‘blik Op Zuid’ deel 6, uitgeverij Voet/Jan Roovers Betsi werd door zijn bemiddeling
met regelmaat. Er is gesloopt, nieuw
opgenomen in Maasoord en Elkan
die tijd kende als slotzin: “Je bent
gebouwd en fors uitgebreid.
kreeg van de Joodsche Raad uitstel
knettergek, je hoort thuis in Maasvoor transport naar Westerbork.
oord.” Wie die woorden gebruikte,
Regensburg heeft op deze manier
was niet écht op de hoogte van de
Joodse onderduikers
veel mensen geholpen. Toen bij
prachtige brok zorg waar Maasoord
Maasoord heeft ook een ander Elkan het water tot de lippen was
voor stond en heus niet alleen voor
minder bekend - gezicht. Ingewijden
gestegen, werd ook hij via een list
mensen met een lichamelijke of
weten dat er in de Tweede Wereldin Maasoord geplaatst. Hij en zijn
geestelijke stoornis.
oorlog onderdak werd geboden aan
vrouw verbleven er één jaar tot een
Burgemeester mr. G.E. (Gerard)
onder meer Joodse onderduikers. Er
arts van de Joodsche
van Walsum van Rotterdam en zijn
is nooit echt ruchtbaarRaad hen aanraadde
vrouw wisten dat als geen ander,
heid aan gegeven dat
te vertrekken, omdat
toen ze op 8 december 1959 een
artsen en verplegend
ze anders alsnog
felicitatiebezoek aan de toen vijftigpersoneel meewerkten
werden opgepakt. Met
jarige kliniek brachten. Van Walsum
en Duitse opsporingslisten, kunstgrepen
onderstreepte in het bijzijn van zijn
diensten dwarsboomen onderduiken op
collega A.D. (Bram) van Dijk van
den door het vervalsen
andere plaatsen wisten
Poortugaal toen nog eens de kwavan medische dossiers.
Elkan en Betsi de
liteit die de kliniek leverde en dat
oorlog te overleven.
Rotterdam er veel aan was gelegen
Rotterdammer Elkan
- De 95-jarige Elkan Moses
Volgens de verklaring
die te consolideren en uit te breiden.
Moses en Betsi Camin 2010.
Foto Eddy van Driel van Elkan Moses
In de loop der jaren gebeurde dat
pignon, ze trouwden
hebben minstens twintig gezond/
in 1938 en woonden aan de Van
zieke joodse mensen in Maasoord
Alkemadestraat, zijn er twee van. Elde Tweede Wereldoorlog overleefd.
kan was verkoper bij Het Woonhuis
Moses kreeg dit op 2 januari 1946
in de Sint Laurensstraat. In 2010
schriftelijk bevestigd door zenuwvertelde de toen 95-jarige Moses
arts J.J. Visser, die hem in Maasoord
zijn levensverhaal aan auteur Eddy
‘behandelde’.
van Driel van het boekproject ‘De
Jonge Krijgers Van Weleer’. Al voor
Wellicht doen in familieverband
de vervolging van de Joden in Nemeer van dergelijke - nimmer naar
derland werden Elkan en zijn vrouw
buiten gebrachte - verhalen de
geconfronteerd met de gevolgen van
ronde. Ze zijn welkom via reinw@
de oorlog. Bij het bombardement
telfort.nl
van 14 mei 1940 werden zowel hun
woning als het bedrijf waarbij hij
Met dank aan Annie van der Veen,
werkte, vernietigd. Ze waren hun
- Arbeiderswoningen aan de voet van de Albrandswaardsedijk. Achter de houten
Oudheidkamer Rhoon Poortugaal
bezittingen
kwijtgeraakt
en
Elkan
elektriciteitspaal is nog juist het hoofdgebouw van het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis
zichtbaar. Foto ‘blik Op Zuid’ deel 6, uitgeverij Voet/Jan Roovers en auteur Eddy van Driel
ook nog eens zijn werk. De druk op

In de zeventien jaren dat ik inwoner
van Hoogvliet was, nam ik het
Deltacomplex graag op in mijn
ﬁetsroute vanaf het Ruigeplaatbos
bij de Westpunt via paden langs de
rivier naar Poortugaal en door de
Johannapolder naar de Rhoonse- en
Carnisse Grienden. Vervolgens
pedaleerde ik de Heinenoordtunnel
door naar Goidschalxoord en OudBeijerland in de Hoeksche Waard
aan de zuidkant van de Oude Maas.
Met de veerpont tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen voer ik over
het Spui om via Spijkenisse weer
huiswaarts te gaan. Soms reed ik de
route andersom en dan pauzeerde
ik op een van de bankjes van Delta.
Dan was er altijd wel iemand die
kwam aansloffen om een gesprekje
aan te knopen. Die bankjes zijn
er niet meer, zag ik, toen ik met
de auto stapvoets over het terrein
reed. Overigens kan ik iedereen een
recreatief bezoek aan het complex
aanbevelen.
In 1909 werd de door de gemeente
Rotterdam gebouwde ziekeninstelling geopend onder de naam Maasoord. Bijna een halve eeuw later
werd deze gewijzigd in Delta Ziekenhuis en tegenwoordig is de naam
Delta Psychiatrisch Ziekenhuis.
Heel lang werd in de volksmond wat
schamper het voorvoegsel ‘gekkenhuis’ gebruikt als het over Maasoord
ging. Menig hooglopende ruzie in
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BUNGALOWPARK

SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure

Tel.: 045 - 544 12 42

Seizoens
arrangement

WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Bungalowpark Sim
pelveld
Bungalowpark
Simpelveld

cktail
• Een feestelijke welkomstco
• Een heerlijk 3-gangen-diner
€
• 2 Overnachtingen
• 1 Uitgebreid ontbijtbuffet
et
• 1 Verrukkelijk brunchbuff
(alleen op zondag)

99,50










p.p.

Maasheseweg 80a Venray
Tel. 0478-511466 • www.asteria.nl

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”
Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl

www.wapenvanameide.nl
erhaal
Uw levensv oor
d
d
opgeteken rijver en
h
c
s
le
professione
ek.
in eigen bo
uitgegeven

Kijk op www.mijnlevensverhaal.nl of bel gratis: 0800-23.56.890
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Rotterdam mei ‘40
Het boek met bovenstaande titel hoort in iedere boekenkast te staan van een (jonge of oude)
Rotterdammer. Geschreven door journalist Aad Wagenaar verscheen dit documentair meesterwerk, uitgegeven door De Arbeiderspers, in de jaren ’70 op de markt. Het boek doet van minuut
tot minuut verslag van de gebeurtenissen rond de 14e mei 1940 in Rotterdam. Niet alleen Rotterdammers vertellen hun verhaal, maar ook Nederlandse en Duitse militairen, van zeer hoog
tot gewoon soldaat, laten ‘het achterste van hun tong’ zien.
In de jaren zeventig ‘slurpte’ ik elk, door Aad
Wagenaar in tekst weergegeven, gesprek op,
maar toen later in het geluidsarchief van Rotterdam bleek, dat Aad bij zijn vraaggesprekken
een bandrecorder had gebruikt, hoorde ik ook
de emoties in de verhalen. Als hoofd van dit
geluidsarchief tussen 1981 en 2000, benutte ik
elke vrije minuut om naar de gemaakte opnamen van Aad Wagenaar te luisteren. Ik moet
zeggen, dat deze opnamen niet het predikaat
‘super HiFi’ en ‘Dolby Surround’ verdienen,
maar de sfeer, die de opgenomen vraaggesprekken uitstralen, zet je als luisteraar terug
in 1940. Bij een bezoek aan het archief kan
je deze, en duizenden andere, opnamen gratis
beluisteren.

- Hét Rotterdamse symbool in het centrum was de
Delftse Poort. Hoewel nog in de oorlog de bouwstenen van deze poort bewaard zijn gebleven,
is de originele poort nooit meer opgebouwd. De
stenen zijn zoek! -

In de jaren negentig verscheen een aangepaste,
en op onderdelen gecorrigeerde, druk van Uitgeverij Veen in Utrecht/Antwerpen. Ook deze
uitgave vond een plaats in mijn Rotterdamse
documentatie. Geconcludeerd kon worden, dat
de aanpassingen en ‘correcties’ alleen maar de
inhoud van het boek versterkt hebben. Waar
in de eerste uitgave enkele foto’s achterin het
boek een plaats hadden gevonden, zijn in de
laatste uitgave heel veel foto’s verspreid over
470 pagina’s terug te vinden.

klap, dat gekraak.
En de kaars die
uitging. “Kom
maar mee”, zei de
buurman, “ik zal
je naar je opa en
oma brengen.” Met de twee kinderen aan zijn
hand ging hij de laan af, op weg naar de Zaagmolenstraat waar hij wist dat de grootouders
van Marja en Wim Schuiten woonden.
- Vanuit Blijdorp zag men hoe ‘de stad’
in vlammen opging. -

Wanneer je in het boek ‘een gebeurtenis’ leest,
ben je er niet alleen bij, maar beleef je wat er
gebeurd is:
“Marja Schuiten, een meisje van acht jaar,
drukte zich tegen het lichaam van haar buurman aan, die haar op de Savornin Lohmanlaan
had opgevangen toen ze samen met haar broer
Wim, die twaalf jaar oud was, verdwaasd over
de straat renden. Ze durfde niet om te zien naar
het huis, waar haar ouders waren achtergebleven. Ze had zin om te huilen, maar had geen
tranen. Als in een flits was alles gebeurd: de sirenes, de vliegtuigen, de vlucht naar de kelder.
Ze hadden er met zijn dertienen gezeten,
behalve haar vader, moeder en Wim waren
ook de vrouw van de kapper aan de overkant
en haar twee kinderen, de kappersbediende,
een juffrouw die naast hen woonde en een stel
vreemde mensen de kelder ingegaan. Vader en
moeder waren als laatsten gegaan en gingen
op het trapje zitten bij de deur. Wim stond bij
het gietijzeren ventilatierooster, dat op straat
uitkwam. “Kom hier!”, had moeder geroepen,
“het is daar erg gevaarlijk!”
Maar Wim was een ongezeglijk ventje en bleef
waar hij was; hij wilde
door het rooster zien
wat er gebeurde. Toen
opeens die vreselijke

“We moeten opa niks van papa en mama
vertellen”, zei het meisje tegen haar broer. In
de duisternis had Marja gevoeld dat om haar
voeten heen opeens stukken steen lagen. Toen
pakte iemand haar bij de hand en werd ze
meegetrokken naar het luik dat toegang gaf tot
de achterkelder. Toen het luik was opengetrapt,
werd het weer licht en zag ze dat de kappersbediende haar gids was. Ze draaide zich om.
Wim kroop achter haar aan over het puin, naar
het daglicht. Vader en moeder kwamen niet
mee, evenmin als de vrouw van de kapper en
haar kinderen en al die vreemde mensen. Tien
doden. “Nee”, zei Wim, “we vertellen niks.”

- Door een afzwaaier werd ook een pand in de Zwart
Janstraat getroffen. -

(Citaat uit ‘Rotterdam mei ‘40’; auteur Aad
Wagenaar) Voor rond € 22 is het boek aan te
schaffen bij de erkende boekhandel óf grote
webwinkels. Het ISBN is 00 204 1961 7.
Kodak-foto’s
Zolang het mocht en nog kon, waren er veel
Rotterdammers, die met hun boxcamera óf de
kostbare Rolleiflex, Hasselblad of Voigtländer
de verwoeste stad in gingen. Menig fotograaf
ontwikkelde de 6 x 9 films en leverde de
nodige afdrukken af. Sommige fotohandels

- Vanuit het HBU-gebouw werd gefotografeerd over Korte Hoogstraat en Hoogstraat richting Sint-Laurenskerk. -

door Aad van der Struijs

- Vanaf de Willemskade bekijkt een fietser de
brandende ‘Statendam’ aan de Wilhelminapier. Een
brand die veroorzaakt was door de Nederlandse
strijdmachten in Kralingen. Zij dachten, dat er
‘Duitse waarnemers’ op het HAL-schip hun werk
deden. -

maakten speciale fotoalbumpjes, waarin de
gemaakte foto’s aan de klant werden gegeven.
Zo ook fotohandel Hollywood op de Beijerlandselaan op Zuid (hoewel ‘Hollywood’ op
het album verklaarde op de Beierlandschelaan
gevestigd te zijn).
Marry en haar man Jan van der Wel uit Zwijndrecht ruimden verleden jaar de eigendommen
van haar oudtante op, die ging verhuizen van
een eigen woning op Zuid naar een verzorgingshuis. Zij vonden een aantal van genoemde
albumpjes. Ervan uitgaande, dat de oud-tante
de foto’s zelf had gemaakt, kon men niet
besluiten de albums zomaar weg te gooien. De
zaak ging richting Spionneur en deze vult nu
deze pagina met enkele foto’s die in de mapjes
zitten. Nog één opmerking: de oud-tante heeft
absoluut niet de betrokken foto’s gemaakt. Zij
kon in die hectische meidagen van mei 1940
absoluut niet op alle locaties zijn geweest waar
gefotografeerd is.
Volgend jaar rond de meidagen hoop ik
weer een aantal ‘mei 1940-foto’s’ te kunnen
plaatsen.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

Mooie schepen en
banen in de haven
van Rotterdam

Rotterdam gefotografeerd
1970 - 1980

Deel 2 van fotograaf Henk Hartog met vele prachtige foto’s
van het Rotterdam in de jaren 1970-1980.

Is na het succes in 2010 een tweede uitgave en kost in de winkel € 18,95
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts € 16,95
U kunt dit prachtige boek over bijzondere schepen en jobs bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar:
De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen
van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het
boek toestuurt.
Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 16,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom

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:
Postcode en Plaats:
Tel:

betaal ik € 18,95

Email:
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

Naam en voorletters:
Straat + nummer:

BON

Postcode en Plaats:
Tel:

Onder de trap

Email:
Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website
www.deoudrotterdammer.nl

BON

Toen was geluk heel
gewoon

Ja, ik wil het boek Onder de trap ontvangen
Ik ben lezer van De Oud-Rotterdammer en betaal € 14,50 + € 2,50 verzendkosten

Simon Stokvis, Sjoerd Pleijsier, produceerde
een CD onder de titel ‘Toen was geluk heel
gewoon’, naar de succesvolle televisieserie.
De CD bevat een reeks prachtige chansons, of sjansongs zoals Simon zelf zegt,
die zijn vertaald naar erg leuke Rotterdamse teksten. Zo is het beroemde ‘Paris
s’éveille’ vertaald tot ‘Rotterdam wordt
wakker’ en werd ‘Un canto a Galicia’ van
Julio Iglesias ‘een liedje voor Patricia
Paay. Oer-Rotterdammer Sjoerd Pleijsier
bezingt zo op fabuleuze wijze in dertien
vertaalde wereldhits onze eigen stad.

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

Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen de CD bestellen voor
Voor Vrienden van De Oud-Rotterdammer kost de CD

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.

€ 14,99 + verzendkosten.

€ 13,99 + verzendkosten.

Ik ben lezer van De Oud-Rotterdammer en bestel de CD voor € 14,99 + verzendkosten
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en bestel de CD voor € 13,99 + verzendkosten
Naam en voorletters:
Straat + nummer:
Postcode en Plaats:
Tel:
Email:

JA,

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

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

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

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

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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TANTE POST
Sjakie Frank
Wat een prachtig verhaal over het droeve
lot van Sjakie Frank in De Oud-Rotterdammer van 3 mei 2011. Veel meer
mensen zouden hun oorlogservaringen
moeten opschrijven en laten publiceren.
Dan gaat het helemaal leven. Zelf ben
ik van december 1944, dus ik heb geen
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar er wel veel over gelezen en op
de lagere school werd er veel aandacht
aan besteed. Dat was natuurlijk in de
jaren vijftig. Ik vrees dat de vaderlandse
geschiedenis op de scholen tegenwoordig niet zo veel meer voorstelt. Hartelijk
dank dat u het voor ons hebt opgeschreven.
Wim Weenink
Rietgorslaan 24
3181 SN Rozenburg
------------------------------------------------België
De Oud-Rotterdammer wordt ook in
België gelezen, getuige het volgende
verhaal. Ik heb in de krant van 8 juli
2008 onder de titel Willem van Hillegaersbergstraat een stukje geschreven
en een oproep gedaan voor een paar oude
jeugdvriendinnen. Daar kreeg ik veel
leuke reacties op. Naar aanleiding van dit
stukje meldde zich onder anderen onze
oude bakker Dik Schoenmaker, met wie
ik nog steeds contact heb. Hij is al 93.
Ook meldden zich twee medebewoners
van de straat en een oude schoolgenoot.
Tot mijn verbazing kreeg ik ook weer
contact met mijn vriendin Jopie Voskuyl.
De krant werd in Zeeland, waar zij op
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

vakantie waren, door iemand gelezen.
Die lezer vroeg aan de man van Jopie of
het over zijn vrouw ging en ‘Bingo’, ik
had Jopie gevonden. Dat was september 2010. Ik dacht: ‘dit is wat ik wilde
hebben’ en ik heb nu bijna wekelijks
mailcontact.
Tot mijn verbazing kreeg ik 4 mei jongstleden een kaartje van een mevrouw. Op
bezoek bij haar dochter in België kreeg
ze de bewuste krant van 8 juli 2008 in
handen. Ze liet haar moeder lezen, dat
ik schreef over visboer Magerij van
de Gordelwegbrug. Die moeder vroeg
bijzonderheden over de visboer, die haar
vader was. ‘t Is frappant dat zo’n oude
krant uit 2008 nog in handen komt van
de dochter van visboer Magerij. Ik stuur
dochter en kleindochter nog deze week
een berichtje, want dit vind ik heel leuk.
Lidy Westerhuis-Langezaal
------------------------------------------------Zwarte Weggetje
Ik heb nu twee keer in verschillende edities van De Oud-Rotterdammer gelezen
over het Zwarte Weggetje, maar beide
keren wordt er niets geschreven over
‘mijn’ Zwarte Weggetje. Zover ik het
mij herinner, gingen wij vanaf de Spaansebocht via een schuine hol, evenwijdig
aan de Spaansebocht, over de spoorlijn
en aan de andere kant was dan onderaan
een soort pleintje. Daar kon je kiezen uit
verschillende weggetjes. Je kon via het
Witte Dorp/Franselaan, de Westerspeeltuin, of de velden van RV&AV Sparta
de polder in wandelen. Het was in ieder
geval een geliefd speelgebied en in de

weekeinden naar voetbal kijken en in
de vakanties naar de speeltuin. Ook kon
je ’s avonds naar de timmerclub van de
speeltuin. Later is er in dit gebied nog
een schooltuintjescomplex aangelegd
en nog later is de bebouwing begonnen,
onder andere een technische school en
een brandweerpost en ook een nieuw
sportcomplex werd aangelegd, Vreelust.
Ik zal vast veel vergeten zijn, maar het
valt niet mee die beelden weer voor de
geest te halen. Wel weet ik dat het een
onbezorgde tijd was.
Dick Kroon
Spijkenisse
dkroon@chello.nl
-----------------------------------------------Die ellendige hongerwinter
Een halve boterham op je bordje. Een
schep gekookte suikerbieten erbij en dan
om zeven uur ’s avonds al naar bed. Er
was geen elektrisch licht, geen verwarming, wat moesten de kinderen anders?
Ik was dertien jaar en verzamelde
overdag in de kale plantsoenen takjes als
brandstof voor het noodkacheltje. Zo’n
avond in de Hongerwinter probeerden
we vijf jaar geleden uit te beelden toen
onze kleinkinderen bij ons logeerden. In
onze stikdonkere kamer kregen ze een
stuk brood, een glas water en dat was
het dan. Over de oorlog verteld. Daarna
weer volop licht, van een warme maaltijd
genoten en of dan de tv aan mocht.
Een paar dagen geleden vroeg ik of de
jongens zich deze “Avond in de Hongerwinter” nog konden herinneren. Niets
daarvan. Ik begrijp het wel. Hoe kan je

Rotterdamse reus
was in Oisterwijk

De reus van Rotterdam was in oorlogstijd vaak in Oisterwijk. Hij was daar een graag
gezien mens. Hij was zeer sociaal. Hij was in die tijd vaak bij onze ouders, die altijd
goed voor hem hebben gezorgd.
Op de foto staat ook zijn vader. De foto is genomen in 1943 in Oisterwijk. Hij was
toen zeventien of achttien jaar. Op de voorgrond staat ondergetekende en een tante
heeft een hand op mijn schouder gelegd. Ik was toen zes jaar en nu inmiddels 73.
Henk Zieltjens.
Oisterwijk. 5062 LG 17
ze dat hongergevoel laten ondergaan?
Veel kinderen krijgen tegenwoordig dagelijks heel veel indrukken te verwerken.
Zo hebben onze kleinzoons, die niet weten wat honger is, de bewuste avond uit
1944 verdrongen. Maar als ze nu willen
eten, mogen ze van ons niet zeggen: ”Ik
heb honger”, maar wel: “Ik heb trek.”
John Kegel

Breitnerstraat 53
3015 XB Rotterdam
-----------------------------------------------Karel Doorman
Ter aanvulling op de column van de
ex-onderwijskracht Gerard Cox. Karel
Doorman heeft nooit gezegd of laten
seinen, “ik val aan, volg mij”. Wel heeft
hij naar alle deelnemende schepen laten
seinen, “All Ships Follow Me”. In het
standaardwerk van K.W.L. Bezemer “Zij
vochten op de zeven zeeën” kunt u dat
lezen op pagina 372. Met vriendelijke
groeten,
Bob Bastemeijer
-------------------------------------------------

Geslaagde reünie
De schuttertjes weer bij elkaar
een heuse reünie voor waar.
Klein straatje doch heel warm
iedereen gelijk soms ook arm.
Vakanties waren nog ver weg
wij speelden tussen heg en steg

Ken je ze nog??
touwtje springen
puttenloo
knikkeren
bussie trap en diefie met verlos
hoepelen
bok, bok, bok, hoeveel horens heb ik op
m’n kop
schuilee
slingeren met touw aan lantarenpaal

en dit waren ze geloof ik allemaal
Velen werden groot en
gingen vertrekken
anderen bleven nog wat langer rekken.
Wat is er toch van hen geworden,
veel geluk en soms ook zorgen?
Herinneringen zoals het was
op het Schuttersveld groeide
nog geen gras.
Wat is er jou nog bij gebleven,

kunnen we het samen
nog eens beleven?
Schuttersstraat wat was je fijn,
nu nog eenmaal samen zijn.
Ter herinnering aan de
“SCHUTTERSSTRAAT” reünie
op 7 mei 2011
Jan Risse

Hoop op troost
In De Oud-Rotterdammer van 19 april
trof mij het stukje onder de titel: Hoop
op troost. Mijn geboortedatum is 16
november 1919 en in augustus 2000
heeft mijn jongste zoon van 52 jaar een
einde aan zijn leven gemaakt door middel van een trein. Het is volgens mij een
gebeurtenis, die kan bij bijdragen aan het
boek, waarover in het genoemde artikel
wordt bericht. Tijdens het lezen kreeg
ik belangstelling om aan het boek mee
te doen, omdat het iets heel ingrijpends
is in een mensenleven. Te meer door de
manier waarop. Het onderwerp krijgt
weinig aandacht in de media. Maar zie..
onderaan het artikel wordt slecht een
emailadres vermeld, wat mij behoorlijk
irriteerde. De samenstellers vergeten
dat er nog vele (oudere) mensen zijn,
die geen computer hebben. Deze groep
wordt vaak vergeten in onze samenleving.
J. M. Hageraats
Prinsenlaan 165
Rotterdam
010-4561937
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Brandspuithuisjes

Ik ben op zoek naar foto’s en de locaties van brandspuithuisjes, slangenwagens en
voertuigfoto’s tot de jaren 60. Kan deze ook scannen of met digitale camera kopiëren.
Informatie daarover is zeer welkom. Ik heb ook foto’s en informatie om uit te wisselen.
Frank van der Weerden, franksidney1963@yahoo.com
Versteeg en Adriana Huiberdina de Reus,
die zijn getrouwd op 4 augustus 1897.
Ik ben de zoon van Henk Versteeg, de
jongste zoon van Pieter en Adriana. Ik
zag de naam Versteeg staan in het stukje
“Afscheid van mijn vader” door Mieke
Kegel-Versteeg. Wellicht is zij ook een
nazaat van Pieter en Adriana Versteeg-de
Reus.
Henk Versteeg
hversteeg@zeelandnet.nl
-------------------------------------------------Multatulistraat Spangen
Voor het samenstellen van een familie-

o Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

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

over Marietje van Os. Ik heb 32 e-mails
gekregen, twee telefoontjes en twee brieven en een briefkaart. Overweldigend.
Dit had ik niet verwacht. Allemaal heel
hartelijk bedankt.
J. Herrman.
------------------------------------------------Onbekende jongen
uit de oorlog
Het zal 1943 zijn geweest toen mijn
vriendin en ik regelmatig spaken met
twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd (zeventien jaar). We zagen hen tussen de Doklaan en de Grondherenstraat,
bij de behuizing en de oude veerponten.
Later zagen we ze vaker, steeds op zaterdagavond op dezelfde plek. Eenmaal
was er een derde jongen bij genaamd
Rodenburg. Hij woonde in de Dokstraat.
Ik denk dat we spraken over alledaagse
dingen, die ons toen bezighielden. Geen
intimiteiten of afspraakjes. Een van hen
heette Van Krimpen en is overleden.
Het gaat om de ander. Was zijn naam
Verhagen of Hagendijk? Hij woonde in
de Grondherenstraat. Hij heeft wel eens
verteld, dat zijn zwager organist was in
het Colosseum Theater. In 1944 zat ik
in lijn 2, toen hij werd binnengebracht
tussen twee Duitsers in. Dat zag er niet
goed uit. Later realiseerde ik me, dat ik
hem nooit meer heb gezien. Weet iemand
hoe het met hem is afgelopen?
Een lezeres,
Kloosplantsoen 573
2985 SP Ridderkerk

December vorig jaar publiceerde De Oud-Rotterdammer een oproep voor
oud-leerlingen van klas 6a uit 1960 van de Vreewijkschool. Daar kwamen
gelukkig veel reacties op. Maar helaas zijn nog niet alle oud-leerlingen gevonden. Daarom van dezelfde groep leerlingen de klassenfoto van het leerjaar 1959.
De 41 leerlingen poseren hier op het schoolplein aan de Groenezoom samen
met meester Schlink en bovenmeester dhr. De Greef. Piet Stolk, Gerard Holst,
Hans Bel, Paul Hage, Annette Overhand, Cobie Braams en Wim Verseyden
worden nog door Nico den Braber gezocht. Inmiddels is er met behulp van
de vele reacties een digitaal “boekwerkje” met herinneringen en levensloopverhalen samengesteld. Ook is er een uitgebreid picasa-album ontstaan met
schoolfoto’s uit die tijd.
njdenbraber@telfort.nl.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o f 49,90 (in Nederland)

KPN’ers, die ooit gewerkt hebben in één
van de telefooncentrales van Rotterdam
Centrum, 11, 12/13, 14 en/of 33. We zouden het heel leuk vinden om voor jullie
een reünie te organiseren. We kunnen dan
weer eens met elkaar bijpraten en oude
herinneringen ophalen. Graag vernemen
wij uw reactie, zodat we de vervolgstappen kunnen zetten, zoals het plannen
van een datum en het zoeken naar een
gezellige locatie, en het samenstellen van
een programma. Namens de werkgroep
Reünie Bsl Rt-Centrum
Wijnand Nouwels
W.Nouwels@hetnet.nl
06-51341914
p.a. Chopinstraat 17
3208 RC Spijkenisse
-------------------------------------------------Neven en nichten
Ik ben op zoek naar kinderen van
mijn oom Jok en tante Carla Kramer,
geboren te Leiden, oa. gewoond in de
Rubroekstraat in Crooswijk. De oudste
heette Henny Arnold Regma, Nicolien,
Henk en Willem. Oom Jok en Carla zijn
gescheiden en toen is hij teruggegaan
naar Leiden en daar op 42-jarige leeftijd
overleden. Ik heb ook nog wat foto’s van
jullie ouders. Ik ben jullie neef.
Frans Zwarts
06-15407715 / 010-4820440
-------------------------------------------------Geachte lezers, bedankt.
Het past mij om u allen heel hartelijk te
bedanken voor uw reacties op mijn vraag

Vreewijkschool

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

Open huis Snelwiek
Rotterdamse Handbalvereniging Snelwiek bestaat dit jaar 70 jaar. Om dit te
vieren, worden op zaterdag 18 en zondag
19 juni op ons veld diverse activiteiten
georganiseerd. Een van deze activiteiten is een ‘open huis’ voor oud-leden,
waar ze kunnen praten over verleden en
heden en oude foto`s kunnen bekijken.
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen
uitnodigen, hebben wij huidige (e-mail)
adressen nodig van oud-leden. Bent/kent
u iemand die bij Snelwiek gespeeld heeft,
geef dan alstublieft het adres door.
Fred Nouwen
Frednouwen@online.nl.
-------------------------------------------------Hennie Gunneweg
Ik ben op zoek naar Hennie Gunneweg,
die in 1966 met haar ouders en broer in
de Watergeusstraat (Rotterdam-West)
woonde. Zij speelde handbal bij RHV De
Meeuwen en heeft later ook nog gevoetbald. Wie kan mij helpen?
A. Stieber
astieber@hotmail.nl
-------------------------------------------------Nazaten Versteeg
Ik ben op zoek naar nazaten van Pieter

boek ben ik op zoek naar foto’s van de
Multatulistraat van voor de renovatie in
de jaren 80. Wij woonden vanaf 1951 op
de hoek van de Alberdinck Thijmstraat.
Alle foto,s van de straat zijn welkom,
ook van tijdens de renovatie. Verder zoek
ik foto’s van de oude St Nicolaas (nood)
kerk in de Schaepmanstraat en de nieuwe
(inmiddels afgebroken) kerk aan
de Mathenesserdijk.
John Kooke
Van Beethoveplein 138
3122 VK Schiedam
jahkooke@hotmail.com
-------------------------------------------------Kweekschool St. Lucia
1970-1971
Op de reünies van september 2007 en
augustus 2009 ontbrak nog een aantal
mensen van het examenjaar 1970 (hoofdakte 1971) Wij komen eind augustus
weer bij elkaar. Het zou fantastisch zijn
als de volgende personen zich melden:
De tweeling Suzanne en Marianne
Huisman (toen uit Woerden afkomstig),
Marijke van Kester, José (v/d ?) Boomen
en verder alle onderwijzers(essen) die in
bovenstaande leerjaren examen hebben
gedaan.
Stella van Rijn
stellavanrijn@alice.nl
Na 7 juni op mobiel 06 29340771
-------------------------------------------------Reünie PTT / KPN
Bsl Rt - Centrum!
We zijn op zoek naar alle Oud PTT en

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
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Website: www.deoudrotterdammer.nl
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Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal
wordt verzocht met de uitgever contact op te
nemen voor het treffen van een regeling.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
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Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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Wie kent deze PTT-ers?
Wij zijn op zoek naar medewerkers van de PTT, die in de jaren zestig en zeventig
werkten op de afdeling klachten, genummerd 007. Wie herkent de medewerkers die op de foto’s staan afgebeeld? Op de website https://
sites.google.com/site/pttstgrz/home staan vele oud medewerkers met naam afgebeeld.
L.Voss2@kpnplanet.nl

De Oud

Oplage: 121.500 ex.

Dé gratis krant voor de 50-plusser

Zoekt een bezorger
voor de kranten in

Schiedam Noord /
Vlaardingen
Heeft u interesse,
neem dan contact op met
De Oud-Rotterdammer
Tel. 0180- 322575
of info@deoudrotterdammer.nl

Puzzel mee en win !!!
De oorlog heeft op veel van onze lezers een onuitwisbare indruk nagelaten. En niet alleen bij de mensen, die de
oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, maar ook bij de lezers, die zijn opgevoed met de verhalen van hun ouders. Toch kwam in veel bijdragen naar voren, dat de huidige jeugd, die in welvaart opgroeit, zich geen voorstelling kan maken van de omstandigheden in de oorlog. Dat klopt natuurlijk. Laten we hopen, dat ze die omstandigheden ook nooit daadwerkelijk meemaken. De oplossing van de vorige puzzel had helemaal niets met oorlog te
maken. De slagzin ging juist over ‘nieuw leven’. De uitkomst van de puzzel van 3 mei luidde:

In mei leggen vogeltjes een ei.
De volgende inzendingen worden beloond met de magniﬁeke luisterbox ‘De Tweede Wereldoorlog in Nederland’:
F. Messemaker, J.H. Karseboom, P.T. Samwel
Horizontaal
1. jong en pril; 7. gift aan een bedelaar; 12. griepje (verkoudheid); 13 gelijkmatig; 14. Europeaan; 15. kilowatt (afk.); 17. lichte herenoverjas; 19. flink;
21. boksterm (afk.); 22. beet; 24. Canarisch eiland; 27. tweewielig voertuig;
28. bloedvat; 30. Chinese vermicelli; 31. meisjesnaam; 32. staat (natie); 33.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 35. spottende gelaatsuitdrukking; 37.
deel van gelaat; 38. dikke zoete kleverige stof; 41. object management group
(afk.); 42. oorzaak (resultaat); 44. bouwvallig huis; 46. insectenlarve; 47.
gelijkspel (Engels); 48. tekengerei; 49. vlinderlarve; 50. deel van een fornuis;
52. vergrootglas; 54. iets door elkaar mengen; 56. gemeentelijk energiebedrijf
(afk.); 58. schoft (klootzak); 61. Europeaan; 62. zangstem; 64. voorste zeil; 65.
lading; 67. waterloop; 68. bejaard; 70. slim en sluw; 72. wilde haver; 73. plaats
in Friesland; 76. deel van hals; 77. extra large (afk.); 78. grote zanggroep; 79.
reinigingsmiddel; 81. familielid; 82. tuimeling; 83. welpenleidster; 84. tijdperk;
86. onzin (wartaal); 87. gebraden ribstukje.
Verticaal
1. wolfachtig roofdier; 2. klein kind; 3. de schepper; 4. tweegevecht; 5. grappig; 6. Nederlandse omroepvereniging; 7. jongensnaam; 8. oud Italiaans
betaalmiddel; 9. Fries voor moeder; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. niet
nauwkeurig; 16. doorwaadbare plaats; 18. moeder (kindertaal); 20. wandversiering; 21. vaatwerk; 23. boomvrucht; 25. nul (niets); 26. maatschappelijke
positie; 27. smal sportvaartuigje; 29. vleesgerecht; 32. plaats in Engeland;
34. droog (kaal); 36. plaats in Noord-Holland; 37. klein paardje; 39. borstbeeld
(romp); 40. Europees land; 42. gang van een paard; 43. schaakstuk; 45.
zachte metaalsoort; 46. pasvorm; 51. reuzel; 53. telwoord; 54. ontspannen;
55. droogoven; 56. kleur van de regenboog; 57. peulvrucht; 59. eikenhout van
schors ontdoen; 60. buffet in een café; 62. plaats voor een café; 63. ransel
(pukkel); 66. slangvormige vis; 67. lager agrarisch onderwijs (afk.); 69. rivier
in Engeland; 71. rivier in Utrecht; 73. golfputje; 74. inval (plan); 75. luizenei;
78. hoogholte; 80. voor (in samenstelling); 82. Verenigde Naties (afk.); 85.
aluminium (scheik. afk.).

Met de nieuwe puzzel hebben we als prijs
voor vijf winnaars de gloednieuwe CD ‘Toen
Was Geluk Heel Gewoon’ van Simon Stokvis
(Sjoerd Pleijsier). Deze CD staat vol met
nostalgische Nederlandse liedjes (Sjansongs
genoemd), die bij menigeen herinneringen
zal oproepen.
U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 25 MEI 2001
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Of, nog eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl

pagina 28

Dinsdag 17 mei 2011

s
w
u
e
i
n
s
a
t
i
n
a
m
u
H

Humanitas Akropolis zoekt enthousiaste deelnemers
voor nieuwe activiteiten

Doe mee aan de activiteiten van
Humanitas-Akropolis
De ‘Verenigingsactiviteiten’ van Humanitas-Akropolis in
Honderd en Tien Morgen (Hillegersberg) zijn uiteraard toegankelijk voor belangstellenden die niet bij Humanitas wonen. Het zijn gezellige sfeervolle activiteiten. Je ontmoet
nog eens iemand en wij zorgen ervoor dat u zich snel thuisvoelt. Voor het geld hoeft u het niet te laten. U betaalt voor
deelname slechts € 2,50 per keer, inclusief ’n heerlijk kopje
koffie!
Bewegen op muziek
Iedere dinsdag tussen
10.00-12.00 uur bieden
we op professionele wijze
zittend bewegen op muziek. Deze activiteit is
voor iedereen die actief
deel wil nemen. Madeleine Benjert doet dit samen met u met veel
enthousiasme en plezier. Er is ook gelegenheid om nog een kopje
koffie te drinken en nog even na te kletsen met elkaar.
Werelddans
folkloredans
Iedere
dinsdag van
13.30-14.30 uur. Werelddansen zijn dansen
uit diverse landen die
op traditionele muziek
altijd samen gedanst
worden. De dansen bestaan uit eenvoudige passen en vormen die door iedereen die van
dansen houdt makkelijk aan te leren zijn. Daarbij komt dat u op een
bijzonder aangename manier in beweging bent en ongemerkt werkt
aan de algehele conditie van lichaam en geest. De dansen zijn speciaal aangepast voor senioren.
U kunt zich aanmelden voor bewegen op muziek of werelddans bij
Pauline van Wageningen: 010 - 461 52 48 of 461 59 55.

TE HUUR / TE KOOP

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

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

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

Wielerlegende Rini Wagtmans bezoekt Humanitas

Op 10 mei jl. bezocht de legendarische oud-wielrenner/ploegleider
Rini Wagtmans Humanitas. Hij werd
ontvangen door Humanitasambassadeur prof. dr. H.M. Becker. Waarom is hij speciaal naar Humanitas
gekomen? ‘Ik wilde de unieke mogelijkheden zien om mensen gelukkig te maken via de Humanitas zorgfilosofie.’
De heer Wagtmans (zesvoudig etappewinnaar in de Tour de France en
neef van Wout Wagtmans) wil de filosofie in de toekomst toepassen
voor bejaarde sportmensen.
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl

Eén jaar
Roze Salon Humanitas

21 Mei 2010 startte HumanitasBergweg met een wekelijkse daginloop voor homoseksuele ouderen. Begin maart kreeg men als
eerste Rotterdamse instelling de
Roze Loper voor homovriendelijke zorg uitgereikt. Wij nodigen u
uit die uitreiking met ons te vieren op vrijdag 20 mei 2011 vanaf
16.00 uur aan het Bergwegplantsoen 10 in Rotterdam. U kunt er
ook een tentoonstelling bekijken
van een serie portretten gemaakt
van Roze Ouderen.

Fototentoonstelling ‘Nederlands Indië tijdens WO II’
Deze maand, waarin wij gedenken
en vieren, is in de Jan Meertensflat vanaf 18 mei de uitgebreide
fototentoonstelling ‘Nederlands
Indië in de Tweede Wereldoorlog’
te zien. In tegenstelling tot Nederland is over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Zuid-Oost-Azië bij ons maar weinig
bekend. De tentoonstelling geeft
een intrigerend beeld van deze
periode. Ook de Indonesische vrijheidsstrijd wordt belicht. Iedereen
is van harte welkom! U kunt er ook
een (mid)dagje uit van maken als
u eveneens het omvangrijke Humanitas
Herinneringsmuseum
bezoekt (maandag-zondag 14.0016.00 uur). En mocht u dat willen
dan kunt u in de bar of restaurant
De Rijmende Reiger altijd een
kopje koffie, thee of een drankje
gebruiken. Het adres is: Van Langendonckstraat 51.

Bezoek de
Humanitas
Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag
van 13.30 - 16.00 uur en op afspraak,
tel. 010 - 892 82 00

Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur

e!

ntre
Gratis e

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:
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22
Hoog bezoek tijdens Koninginnedag bij Humanitas-Akropolis
Joop Kaal van De Evenaar Koninklijk onderscheiden

Koninginnedag uitbundig gevierd in
Humanitasvestigingen door heel Rotterdam
Bij Humanitas is de viering van koninginnedag een traditie
die staat als een (konings)huis. In alle vestigingen wordt de
bewoners een gezellige dag geboden en elke vestiging heeft
zo haar eigen sfeer en traditie.
Zo vond bij Humanitas-Akropolis
een
werkelijk groots feest
plaats. Het mooie
weer en de vele kramen maakten het tot
een luisterrijk feest
voor
bewoners,
buurtbewoners en
voor iedereen die
met ons het Oranjegevoel wilde delen.
Speciaal voor onze
bewoners vond H.M
de Koningin, vergezeld van een adjudant, de tijd om met
vele bewoners en
gasten op de foto te
gaan. De mensen van de huisdrukkerij hadden kosten noch moeite
gespaard om een werkelijk statieportret met de Majesteit mogelijk
te maken!

Joop Kaal onderscheiden
‘Het heeft de Koningin behaagd’,
met deze woorden kreeg een dag
vóór koninginnedag de heer Joop
Kaal, bewoner van De Evenaar, vrijwilliger bij de Stichting Humanitas
Rotterdam en penningmeester
van de Stichting Overkoepelende
Huurdersraad door burgemeester
Aboutaleb de Koninklijke onderscheiding opgespeld die behoorde
bij zijn benoeming tot lid in de
orde van Oranje Nassau.
Joop kreeg deze onderscheiding
op voordracht van Humanitas (dat
hem in 2008 al eerde met de houden Humanitasspeld) omdat hij
zich belangeloos en vol overgave
al sedert 1988 als vrijwilliger heeft
ingezet voor zijn medebewoners.
Hij heeft dit met veel betrokkenheid en bewogenheid gedaan en
doet dit, zelfs op de leeftijd van 93
jaar, nog steeds! De Stichting Hu-

Hette Sikma, bewoner van de Gerrit
Spronkersflat, met kleinkinderen
Mees en Marijn en de Majesteit

manitas is er dan ook bijzonder
mee ingenomen dat de de heer
Kaal de onderscheiding in ontvangst
mocht nemen.
De heer Kaal was, uiteraard onder valse
voorwendselen, om
negen uur naar de
Burgerzaal van het
Rotterdamse stadhuis gelokt. Het
kwam als een totale
verrassing toen burgemeester
Aboutaleb hem vroeg naar voor
te komen. Na een persoonlijk
woord van de burgemeester
kreeg hij nog enigszins beduusd
maar vooral vol trots de Koninklijke onderscheiding opgespeld.
De Stichting Humanitas zoekt

vrijwilligers m/v
die de persoonlijke administratie op orde willen en kunnen brengen van mensen die
dat even niet meer kunnen.
Interesse? Voor meer informatie kun je kijken op www.stichtinghumanitas.nl bij ‘Diensten’
of van maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur
bellen: 010 - 211 02 33.
Aanmelden kan door middel
van een e-mail naar thuisadministratie@humanitas-rotterdam.nl

