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Louis van Sinderen alias Luc Lucas:

Je kop is van glas, bescherm hem goed
In de jaren veertig bokste hij
49 profpartijen en werd meerdere malen profkampioen van
Nederland in het veder- en
lichtgewicht. Louis van Sinderen, geboren in 1919 in de
Bloemstraat achter de Kruiskade, was een product uit de
‘Gouden eeuw’ van het Rotterdamse boksen. Hij behoort tot
het illustere rijtje boksers Bep
van Klaveren, Luc van Dam, Jan
de Bruin, Harry Staal en Leen
Sanders. Beroemde namen uit
‘de stal’ van Theo Huizenaar,
die de wat oudere boksliefhebbers zeker zullen aanspreken.
Van Sinderen deelt zijn bekendheid met zijn pseudoniem Luc
Lucas. Twee namen voor één
en dezelfde bokser.

“In het begin van de oorlog heb ik de
naam Luc Lucas aangenomen om te
kunnen blijven boksen”, weet de nu
92-jarige nog goed, “ja, dat had met
wat klusjes in de illegaliteit te maken,
ik werd gezocht. Plus dat ik was
afgekeurd waardoor ik een uitkering
kreeg. Ik was ontoerekeningsvatbaar
verklaard. Mooi hè. Maar ja, dan
kan je dus niet boksen onder je eigen
naam. In de krant stond toen dat
Van Sinderen had afgezegd en werd
vervangen door Luc Lucas.”
Hij nam daarmee behoorlijk wat
risico. Hij bokste in de oorlogstijd
vier maal in Berlijn en versloeg ‘in
het hol van de leeuw’ de Duitse kampioen. Dat viel niet goed en hij werd
opgepakt bij terugkomst in Rotter-

- Luc Lucas in zijn jonge jaren -
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- Louis van Sinderen in zijn ‘museumpje’ op één hoog. -

dam. “Die Duitse commandant heette
Rösmann, was een boksliefhebber en
goede bekende van Theo Huizenaar.
Die twee hebben gepraat, ik mocht
naar huis en werd vrijgesteld van
Arbeitseinsatz. Dit was een goeie
Duitser. Hij woonde in Essen en na
de oorlog hebben we elkaar weer
ontmoet. Hij heeft een maandje van
mijn vakantiehuisje aan zee gebruik
gemaakt.”
Cornyflowers
Het hele lange leven van ‘ome Lou’
stond in het teken van de bokssport.
Hij begon als twaalfjarige op een zak
te slaan en bokste zijn eerste amateurpartij op zijn vijftiende. Talent én
juiste instelling genoeg. Hij ging in
1936 naar de school van Theo Huizenaar en bokste bijna 90 amateurpartijen. In 1940 volgde de overstap naar
de profs en landelijke bekendheid. In
1949, na 49 profwedstrijden, gooide
de 30-jarige ‘Luc Lucas’ de handdoek
in de ring. Waarom geen 50 partijen?
“Je moet naar je lichaam luisteren en
eerlijk zijn”, zegt hij. “Eerlijk zijn
is trouwens mijn lijfspreuk voor het
leven. Óók voor jezelf! Ik bokste 49
wedstrijden en verloor er heus wel

een paar. Ik ging zelfs één keer KO.
Een off-day noemde je dat. Maar als
je weet dat je reﬂexen minder worden
en je de kans loopt op ‘cornyﬂowers’
aan je kop en een ‘ﬂat nose’, dan
moet je stoppen. Mijn kwaliteit zat in
mijn techniek en snelle reﬂexen. Je
kop is van glas, bescherm hem goed.
Dan maar geen 50 partijen.”
Juiste instelling? Wat denk je; nooit
gerookt en nooit gedronken. “De
dokter zei een keer tegen mij dat een
glaasje rode wijn op z’n tijd goed
voor je is. Ik dronk twee glaasjes en
lulde ineens Engels, Duits, Spaans en
Italiaans door elkaar. Stoppen met die
wijn, wist ik.”
In 1941 trouwde hij met zijn Rietje
en zij kregen twee kinderen. Lou van
Sinderen heeft tot zijn pensioen bij
de Shell gewerkt en in de jaren vijftig
verhuisden zij van Rotterdam naar
een Shell woning in de Indische buurt
in Vlaardingen. Ze wonen er nog
altijd saampjes. Rietje is 93 jaar en
doet nog zelf de boodschappen.
Een koppel voor het leven dus, maar
vóór een belangrijke wedstrijd had
hij even geen oog voor Rietje. Even?
Nee, een maand lang!
“Ik ging dan boven apart slapen.
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Begrafenis - Crematie
010 - 447 99 00

Oude wielertijden
herleven op de
Kaap

www.vanderspekuitvaart.nl

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

Warm vrouwenvlees haalt je uit je
concentratie. Dat is funest!” Maar
‘ome Lou’ een maand lang apart?
“Ja natuurlijk. Je gaat het echt geen
tien ronden volhouden als je daar
niet langer naar toe hebt geleefd.
Een maand minstens dus…” Geen
bloemkooloren en een platte neus
voor hem, maar helemaal schadevrij
bleef ook hij niet. Hij was twaalf jaar
jonger dan Bep van Klaveren met wel
ongeveer dezelfde gewichtsklasse. Ze
trainden veel met elkaar en sliepen
bij elkaar op de kamer tijdens buitenlandse trips. “Bep was gek tijdens
training en wedstrijden! Hij kon
niet gewoon sparren. Hij sloeg je de
pleuris als ’ie de kans kreeg. Bij mij
de tanden uit m’n bek. Maar ja, hij
was mijn grote voorbeeld en ik kon
wel wat van hem hebben…”
In 1958 behaalde hij het diploma
Bondsleraar en werd trainer in de
boksschool van Theo Huizenaar.
Chef d’équipe
Het begin van zijn ‘tweede leven’
in de bokssport, als bestuurslid en
manager. Hij werd medeoprichter
van boksvereniging Westland en
was in 1964 chef d’équipe van het
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Nederlandse boksteam tijdens de
Olympische Spelen in Tokyo met
Rudy Lubbers als één van de boksers
in zijn team. In 1995 bedankte
hij voor al zijn functies binnen de
bokssport. Wat niet wil zeggen dat
hij nooit meer langs de ring te zien
was. Oh nee, hij proefde nog vaak
de sfeer. Zijn geheugen is nog goed
en als hij op de eerste etage thuis in
zijn kleine ‘museumpje’ zit, is hij
omringd met herinneringen. Foto’s,
bekers, medailles, en zijn belangrijkste titel Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. In 2000 werd hij benoemd
wegens zijn belangrijke kwaliteiten
voor de Nederlandse bokssport.
“Er is in Israël ook nog een boom
naar me genoemd”, zegt hij bescheiden, “in het Joop Westerweel woud.
Dat heeft mijn oude boksvriend Leen
Sanders laten doen, omdat ik in de
oorlog wel eens wat voor hem en zijn
vrienden heb gedaan…” Leen Sanders zat in Auschwitz en redde daar
mensenlevens. Zelf overleefde hij
de kampen ook en bedankte op deze
eervolle wijze Louis van Sinderen.
Door Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

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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Plataan Mauritsweg? Duurste boom!
Vanwege het alles vernietigende Duitse bombardement van 14 mei 1940 op het centrum van onze
stad zijn slechts enkele écht oude centrumbomen gespaard gebleven. De twee bekendste zijn allebei platanen, die hemelsbreed circa 400 meter van elkaar staan. Wij hebben het uiteraard over de
sierlijke Lijnbaanplataan, die in 1851 op het binnenterrein van het Coolsingelziekenhuis werd geplant (de oorspronkelijke ziekenhuispoort staat vlakbij!) en de enorme plataan aan de Mauritsweg

Over de Lijnbaanplataan later meer.
Voorlopig concentreren wij ons op
de Breytenbachboom, want onder die
naam is de plataan aan de Mauritsweg
ook bekend. De Zuid-Afrikaanse dichter en schrijver Breyten Breytenbach
noemde tijdens het festival Poetry
International in de jaren zeventig de
boom symbolisch het ‘graf van de
onbekende dichter’. De naam van de
boom is nooit erg in zwang geraakt,
maar heel veel passanten zijn zich wel
degelijk bewust van het bestaan van
deze majestueuze boom. De plataan
stamt uit circa 1883 en is ruim 18
meter hoog. De boom heeft nogal een
historie. Nadat de plataan de oorlog
overleefde, werd ’ie midden jaren ’60
opnieuw bedreigd.
Reconstructie
De singel en de belendende wegen
Westersingel en Mauritsweg waren
toen toe aan een grondige reconstructie. De plataan aan het water stond
nogal in de weg, en er waren indertijd
serieuze plannen om de boom te

rooien. Gelukkig hield André Raad,
voormalig hoofd van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, dit fatale
rooiplan tegen. De waterloop van de
singel werd om de boom heen van de
oostzijde naar de westzijde verlegd.
Via een ingenieuze ingreep kwam
de boom op een soort schiereiland te
staan, stevig omrand door een oerdegelijke stenen muur. Het schijnt dat
zelfs het ofﬁciële adres van de boom
is veranderd van Westersingel naar
Mauritsweg. De hele reddingsoperatie
kostte indertijd 150.000 gulden, wat
een ﬁks bedrag is voor die tijd. Zo’n
35 jaar later, namelijk in 2001, kreeg
de steeds forser wordende plataan
opnieuw een facelift. De muren waren
niet bestand tegen de gronddruk en de
slappe grond kon het gewicht van de
boom niet dragen. Het gevolg was dat
de boom langzaam wegzakte.

de ‘toegangsroute’ vormen richting
musea, was er gelukkig genoeg geld
beschikbaar voor een grondige onderhoudsbeurt aan de zieltogende reus. Er
kwamen nieuwe betonnen muren, die
tot 65 centimeter boven de waterspiegel reikten en over een periode van
twee jaar werden gestaag duizenden
‘liters’ nieuwe aarde gestort. Ook
werden tientallen beluchtingkokers
geplaatst die de wortels van voldoende
zuurstof voorzagen. Er kwamen nieuwe verankeringen en er werden zelfs
twee grondspotlights geplaatst, zodat
de boom ook in het donker in het zicht
blijft. Die tweede reddingsoperatie, in
het kader van de totale revitalisering
van de Westersingel, was nog duurder
dan de voorgaande, zodat ná 2001
de zeer plausibele mythe ontstond:
plataan Mauritsweg? Duurste boom
van Rotterdam!

Culturele hoofdstad
Rotterdam was in 2001 de culturele
hoofdstad van Europa en aangezien Westersingel en Mauritsweg

Omtrek: 480 centimeter
Afgelopen maand heb ik samen met
fotograaf Ton Hermans minutieus de
omtrek van de boom gemeten. Wij

CCtje Fitnessen

c foto burosolo.nl

Bovenstaand werkwoord bestaat denk ik nog niet zo lang. Als het al
bestaat. Maar de mensen gebruiken het wel. Ik was nooit zo thuis in
de wereld van de fitness. Collega’s die vermoeid op de repetitie kwamen omdat ze “eerst naar de sportschool waren geweest”, konden
rekenen op mijn welgemeende hoogachting.

Cox Column

In gedachten zag ik ze dermate bezig
met toestellen en gewichten, dat het in
indrukwekkendheid de verrichtingen van
de Sterkste Man op de televisie ver in
de schaduw stelde. Over dat laatste gesproken, hoe gek moet je zijn om niet te
tillen betonnen ballen op een rek te hijsen, niet te tillen zo zware balken over
tientallen meters voort te slepen en niet
te tillen stalen kogels achterwaarts over
een vijf meter hoge muur te werpen? Ik
denk vrij gek. Ik geloof ook niet dat in
die molochlijven nog veel ruimte over
is voor hersens. Maar ieder zijn meug,
ieder moet zijn eigen weg zoeken om
zalig te worden, zoals de apostel Paulus
schreef, en er zijn kennelijk mensen die
de TV-programma’s, die een en ander
uitzenden, hogelijk waarderen. Ik heb
het al eerder verzucht, er komen steeds
meer mensen, dus er komen ook steeds
meer DOMME mensen, en dat kun je
zien aan de televisieprogramma’s.
Neem boksen. Ook wel genoemd “the

noble art of selfdefence.”
Boksen is in de loop van de vorige
eeuw van strenge regelgeving voorzien.
Sloegen ze elkaar in het begin murw tot
er eentje van de twee niet meer opstond,
dat werd allemaal beschaafd gemaakt,
handschoenen, zoveel ronden, onreglementaire stoten, de scheidsrechter kan
er een einde aan maken als het te gek
wordt, enzovoorts. Dat maakt boksen
een mooie sport om naar te kijken. Niet
evenwel voor de moronen die een steeds
groter deel van onze samenleving gaan
uitmaken. Die vinden reglementair boksen maar saai. Dus kun je nu allemaal
variaties bewonderen van vechtsporten
waar zo’n beetje alles geoorloofd is. Ze
heten geloof ik K-one, Full Contact of
weet ik veel, en je ramt maar op elkaar
in, kniestoten, doodschoppen, met je
knie vooruit in het gezicht van je tegenstander springen, en dat alles ten pleziere van het voor het overgrote deel uit
gajes en onderwereld bestaande publiek,

- Foto: Ton Hermans -

kwamen op borsthoogte uit op een
stamomtrek van 480 centimeter. Een
enorme dikte, en maar liefst een halve
meter dikker dan de Lijnbaanplataan.
Wij kunnen dus stellen dat de Mauritswegplataan niet alleen de duurste
boom is, maar tevens de dikste boom
van Rotterdam…
Het is bekend dat platanen later in
het seizoen tot bloei komen, nochtans
maakt de sierlijke boom (tegenover
Mauritsweg 31) nú al indruk. U moet
voor de grap eens onder de boom de
bijzondere takkenstructuur bewonderen (prima zichtbaar!). De komende

dat onlangs ergens in een zaal in NoordHolland dan ook spontaan besloot de
wedstrijd buiten de ring nog even voort
te zetten en elkaar met stoelen begon
de hersens in te slaan. Ja, ik weet het,
er zijn natuurlijk “regels”, maar voor
mij blijven het ordinaire hakpartijen. En
niet naar mij schrijven “je kijkt toch zelf
ook” want als ik af en toe niet keek, wist
ik ook niet waar ik het over had. Als u
mij nog volgen kunt.
Maar over “ﬁtness” gesproken, we
worden ’n daggie ouwer, mensen. (Toon
Hermans: “Als je niet ouwer wordt, ga
je dood”.) Dat merk ik als ik ’s ochtends
m’n sokken zit aan te trekken. Dat merk
ik als ik ’s avonds uit m’n stoel opsta.
Dat merk ik als ik mijn ene been met
de hand een beetje optil als ik in mijn
tweede broekspijp wil stappen. Dat
merk ik aan het feit dat ik geen schoenen
met veters meer wil. En dat geeft allemaal niks, maar ik kreeg toch hoe langer
hoe meer zin om de afbraak een halt
toe te roepen. En zo kwam ik door een
toeval in de ﬁtness terecht. (Het heeft er
niks mee te maken maar ik moet denken
aan de regels van Louis Davids:

maanden doet u er goed aan in alle
rust ‘eventjes’ rondom de boom weg
te dromen. In de directe omgeving
verandert veel (denk aan de bouw van
het nieuwe, kolossale ‘Kriterion-emplacement’), daarom is het zo ﬁjn dat
de plataan een constante, natuurlijke
fraai- en aaifactor vormt. Het is te hopen dat de reus langs de altijd drukke
Mauritsweg nog vele, vele jaren een
rustpunt blijft…
Joris Boddaert
(jorisboddaert@gmail.com)

“Hij kwam zo door ’n toeval bij de
waarzegster terecht, Die had ‘m uitgekruist en op de tafel neergelegd.
“D’r liggen centen op je dak”, zo had ze
‘m gezegd, en Arie had een sweepstakelot genomen…”
Maar dat was Ome Arie.)
Ik kwam terecht in Wellnesselande, en
dat heeft niets met Nesselande te maken
maar alles met “wellnes” en is in Barendrecht. Onder professionele begeleiding
werk je aan je “welzijn”, door je lijf te
oefenen met allerhande prachtige toestellen. En je wordt niet ondersteboven
gelopen door allerlei gespierde sporthelden, nee, er lopen gewone mensen zoals
u en ik wier lichaam wel een opkalefatertje kan gebruiken. De eerste die ik tot
mijn genoegen tegen het lijf liep was
mijn goeie ouwe huisarts dokter Hoornstra, die vijftig jaar geleden over mijn
gezondheid waakte op de Leede.
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Verona
€

2,5-1-1

3990

De Oud-Rotterdammer - Krant voor de 50-plusser

Lux medico
€

2,5-1-1

3529

Senda
€

3-1-1

Vreugdenhil Stijlmeubelen

2750

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

DECO VLOER

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

bens
Mode voor
bens
ieder moment! bens
MODE

www.decovloer.nl

GRATIS GELEGD VANAF 25M2

VLOERVERWARMINGSAANBIEDING

Reserveren op lange termijn mogelijk
2 GROEPS TOT
1.025.3 GROEPS TOT
1.265.4 GROEPS TOT
1.495.-

40M2

NU

675.-

NU

785.950.-

60M2
80M2

NU

Wij zijn er altijd
als u ons nodig
heeft!

Ook geldig icm andere aanbiedingen!!

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

1.125.1.350.-

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

1.575.-

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

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

(010) 4211717
(078) 6429477

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 143”
De oplossingen die binnenstroomden, lieten mij met de handen in het haar zitten. Hoewel de
naam van deze rubriek heel duidelijk is, Waar-was-dat-nou, bestond het merendeel van de
oplossingen uit ‘Dit is het poortje op het Lijnbaanplein’. Maar dáár had ik niet echt naar gevraagd! Natuurlijk waren er ook heel veel inzenders, die teruggingen tot in de jaren ’40 en ’50.
Zij herkenden de toegangspoort van het (deels verwoeste) Coolsingelziekenhuis. Er was zelfs
een lezer, die aan de hand van een geboorteakte aantoonde, dat de raadfoto betrekking had op
de ingang van het Coolsingelziekenhuis aan de Broedersstraat 92. Er is rond de naam van de
Broedersstraat/Crispijnlaan in de jaren ná de oorlog aardig ‘gerommeld’: tot 14 mei 1940 liep de
Crispijnlaan van de Kruiskade tot aan de (Oude) Binnenweg.

Op 26 juni 1951 wijzigde B&W de
naam van deze ‘laan’ in Broedersstraat
en de naam Crispijnlaan werd gegeven
aan een nieuwe straat, die even ten zuiden van de Kruiskade van de Lijnbaan
naar de Karel Doormanstraat liep. Deze
straat kreeg op 21 november 1952 de
naam Korte Lijnbaan. Op 2 oktober
1963 werd de Broedersstraat door B&W
naar de geschiedenis verwezen. De
straatnaam werd uit de registers van de
gemeente geschrapt. Persoonlijk vind
ik het bijzonder, dat de Crispijnlaan
op de getoonde locatie in 1951 van het
toneel is verdwenen, terwijl bijna alle
inzenders met hun ingang van het Coolsingelziekenhuis wél over de Crispijnlaan blijven praten. Ook voor mij was
de Broedersstraat een nieuwe ervaring.
Maar ja, ik praat ook altijd nog over de
Vismarkt, wanneer ik op de Blaak sta.

Coolsingelziekenhuis en bevond zich
in de Crispijnlaan. Mijn school bevond
zich in de Nadorststraat daar vlakbij en
in de pauzes voetbalden we daar met
een tennisballetje. De poort vormde de
goal. Ver na de oorlog liep ik met m´n
kleinzoon op de Lijnbaan langs de betreffende poort, die daar was herbouwd
en hij vroeg mij `Opa, wat is dat voor
een poort?’ Ik heb het hem uitgelegd,
maar het bevreemdde mij, dat er tegen/
of bij de poort geen enkele tekst was te
vinden over de herkomst. Ik heb toen
de Gemeente Rotterdam gebeld en ze
hierop gewezen. Zij zouden er wat aan
doen. Een half jaar later werd ik gebeld
door een beeldend kunstenaar, die mij
vertelde opdracht te hebben gekregen
van de gemeente om een metalen
tekstbordje te maken en dat ik de tekst
zou leveren. Hoewel ik dit nooit had
toegezegd, heb ik toen inderdaad een
tekst gemaakt en hem toegezonden.
Korte tijd later werd het tekstbordje bij

de poort geplaatst.”
Jan Heijkamp (Ridderkerk): “Dit was
de toegangspoort van het Coolsingelziekenhuis. De poort is in de jaren zestig
afgebroken en hiervoor in de plaats
kwam het Dijkzigtziekenhuis. Mijn
verloofde, Betsy Riedijk, werkte tot eind
1959 op het bacteriologisch laboratorium van het Coolsingelziekenhuis en
ik heb haar dikwijls afgehaald. Geen
misverstand mogelijk.”

Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam

Ellen de Zeeuw (Numansdorp):
“Als meisje van zo’n tien jaar heb ik
regelmatig bij deze poort staan kijken
naar de ziekenwagens, die hier naar
binnen reden. Niet ver van deze plaats
staat deze poort nog als herinnering op
het plein achter de plek waar vroeger
Ter Meulen en meubelzaak De Klerk
gevestigd waren. Van het Coolsingelziekenhuis, dat in de Tweede Wereldoorlog
is getroffen door bombardementen, kan
ik me weinig meer herinneren, alleen de
achterpoort. Ook weet ik nog goed dat
de Lijnbaan wereldnieuws was, met zijn
luifels en wandelgebied zonder verkeer,
er kwamen veel buitenlanders kijken.
Er liepen elke week andere zeelui door
de stad, duidelijk herkenbaar aan de
diverse uniformen en met mijn bruine
krullenbol sta ik dan ook op menige foto
(samen met andere kinderen), onder
meer bij een beeld van Karel Doorman,
in de straat met die naam. Ook werd er
regelmatig geïnformeerd naar China
Town oftewel Katendrecht. Ik had toen
geen idee wat ze daar zochten. Ik heb
van 1947 tot 1963 in hartje centrum op
de Oude Binnenweg gewoond, tegenover wat toen bioscoop Centraal was
(met voor die tijd gewaagde films). Wij
keken aan de achterkant uit op Instituut
Bender, een particuliere meisjesschool
waar kinderen ’s morgens door een
chauffeur werden afgezet. Dat was een
heel andere wereld voor mij als meisje
uit een arbeidersgezin. Ik weet nog dat
we als kinderen veel speelruimte in het
centrum hadden door de lege plekken
in de stad en doordat er nog weinig
autoverkeer was.”

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.

Jan Weda (Maassluis): “Het gaat om
de poort aan de achterzijde van het
Coolsingelziekenhuis. Deze stond aan
de Broedersstraat, tot juni 1951 de

Philip Schotting: “Deze poort was de
achteruitgang van het vooroorlogse

Nieuwe opgave no. 145

Op de laatste dag van de meimaand, schenkt ‘Waar-was-dat-nou’ nog aandacht aan die
ellendige dagen van mei 1940. Met schrik en afgrijzen keken Rotterdammers naar het
inferno dat zich voor hun ogen afspeelde. Ze zagen hoe getroffen Rotterdammers met
wat schamel huisraad naar een veiliger(?) stadsdeel vluchtten. Dit stukje Rotterdam
heeft nog lang ná 1945 bestaan. Tot de dag, dat de renovatie en stadsvernieuwing
toesloegen. Activiteiten, die net zo ‘dodelijk’ voor een stad zijn als een bombardement.
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrotterdammer.nl . Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten
gaarne vóór 13 juni 2011 per post zenden aan

TOEN
Crispijnlaan geheten. Ik ken het als de
hoofdingang, omdat het toegang gaf tot
het restant van het ziekenhuis, dat ooit
het modernste van Europa was. In 1950
of 1951 werd daar geconstateerd, dat de
val die ik van een glijbaan had gemaakt,
mij een gebroken elleboog en vier
weken gips opleverde. Gelukkig is het
allemaal weer goed gekomen.”
Albert van Veen (Stokes Valley – New
Zealand): “De kern is wel erg makkelijk: ongetwijfeld de poort van het
Coolsingelziekenhuis. Waar was dat in
1961? Ik kan me wel herinneren langs
zo’n lange muur gelopen te hebben
achter de Coolsingel, dus het moet wel
de overgebleven muur van het oude ziekenhuis zijn, voordat de Lijnbaan werd
doorgetrokken en ongeveer verdubbeld
in lengte. Is dit precies genoeg?”
C.J. Schippers (Bleiswijk): “Voor mij is
dit de (hoofd)achteringang van het oude
Coolsingel-ziekenhuis, aan de Crispijnlaan, een zijstraat van de Van Oldenbarneveltstraat. Rond het ziekenhuis zijn in
mei 1940 bommen ingeslagen. Daardoor
is vooral de voorkant verwoest. In het
begin van de oorlog is vrij snel een
aanvang gemaakt met het opruimen van
ruïnes en de grond werd geëgaliseerd.
Het geheel werd doorkruist door hoger
gelegen straatjes, die naamloos waren
geworden. Helaas, als klein kind had je
geen besef van wat daar allemaal was
gebeurd. Na de bevrijding in mei 1945
werd de omgeving van het resterende
gedeelte van het ziekenhuis een grote
speelplaats voor ons kinderen. Genaamd
‘de Puin’. Waar nu de Lijnbaan loopt,
hadden zich in korte tijd slootjes,
struikgewas en rietkragen gevormd. We
speelden er indiaantje, we voetbalden er
en we stookten er fikkie. Ook voeren we
vlotje en bouwden we tentjes van oude
lappen. Het kwam wel eens voor dat
over en weer met stenen werd gegooid.
Wanneer een van de kinderen een
verwonding opliep aan hoofd, knieën of
ergens anders, werd in optocht naar het
ziekenhuis gegaan. De gewonde mocht
naar binnen en de rest moest buiten aan
de poort wachten. Uiteindelijk kwam
de patiënt weer naar buiten. Met op de
bewuste plek een bruine vlek van het
jodium en met een groot wit verband er
omheen. En dan weer in optocht naar

NU
het huis van de patiënt, om hem daar af
te leveren. Ja, we waren Rotterdamse
straatschoffies.”
Hans Lezer: “In 1949, ik was toen vier
jaar, knelde ik in de Da-Costastraat in
Spangen mijn rechter wijsvinger tussen
een straatputdeksel. Omdat dokter Hans
op de Mathenesserweg geen watten in
huis had, bracht aannemer Spilker mij
naar het deel van het Coolsingelziekenhuis dat nog in gebruik was. Door de
poort op de raadfoto ging ik naar binnen
en zat ik daar tussen glazen stolpen met
watten en werd daar verbonden. De
poort is inmiddels omgedraaid en verplaatst naar het plein van de Lijnbaan.
Altijd als ik er langs loop, denk ik aan
die tijd. Helaas was mijn vinger niet
meer te redden. Ik herinner mij enkel
flarden ervan, maar de rest is aangevuld
door mijn ouders. Nu sta ik na 62 jaar
weer in de poort. Ga door met die mooie
foto’s.”
R.H. Bethlehem (Moordrecht): “Nog
goed in mijn herinnering is de poort om
de hoek van de Van Oldenbarneveltstraat midden in de brandgrens, waar na
de oorlog het kantoor van de KLM was
gevestigd in een noodgebouw. Mijn oma
woonde in de Mauritsstraat, destijds op
nummer 80 en door de serre keken we
over wat nu de Karel Doormanstraat is,
rechtstreeks op deze poort. De achterzijde van de Mauritsstraat (de serre) naast
de school schroeide door de hitte, maar
bleef gelukkig toch behouden. Het huis
op (toen) nr. 80 was wel een bijzonder
huis en ondanks stadsvernieuwing nog
steeds in gebruik en behouden.”
Lezers van De Oud-Rotterdammer
waren nauw betrokken bij de afbraak
én de opbouw van ‘de poort’. John van
der Zee sloopte de poort steen voor
steen, terwijl Henk van Noort maanden
later de poort weer steen voor steen opbouwde. Zo maar twee Rotterdammers,
die ‘onze’ stad gestalte gaven.
De attentie gaat naar Paul Gerdes,
Celesta 17, 3068HH Rotterdam. Hij
had niet alleen, uiteraard, een goede
oplossing, maar hij is, zoals ik, een
Boogschutter van 13 december.
wwdn@ditisrotjeknor.nl
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BLONK

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

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

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

ZONDER ZORGEN VER

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






U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
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.

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.

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

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

LAMMERS & van OOSSANEN

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

Uw senioren speciaalzaak

IJsselmonde

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

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

“Hogadent”

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

€ 349,00

Bijpassend nachtkastje € 129,00

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

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

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

?

Dinsdag 31 mei 2011

pagina 7

Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De ongelijkheid aan inkomens (vermogensvorming of –vererving buiten beschouwing gelaten) zorgt onder politici en de bevolking voor onvrede, discussies en soms ook wel tot maatregelen. De
gepensioneerden zien de inkomensverschillen in hun sectoren ras teruglopen. Hoe groot is de ongelijkheid in ons land?

Nivellering slaat toe bij pensionering
Oók onder gepensioneerden kunnen de inkomensverschillen aardig oplopen, zij het veel en veel minder dan onder werkenden. Echter, weinigen hoeven zich druk te maken over bonussen, graaien, grove
winstuitkeringen, zwart geld of andere vormen van ‘zakken vullen’. Dit alles gebeurt voornamelijk
onder de mensen, die menen dat zij daar in de bloei van hun carrière alle recht op hebben. Overigens
worden al deze ‘verrijkingen’ vrijwel nooit meegerekend voor de opbouw van bedrijfspensioenen.

Informatie
Opinie

We willen natuurlijk niemand zijn eigen
‘verrijking’ onthouden, maar we constateren wél dat het helaas teveel voorkomt
dat hierbij sprake is van exhibitionisme:
onvoorstelbare beloningen van topbestuurders van soms miljoenen en van mensen
die niks of weinig presteren, maar die er
toch (tijdelijk?) in slagen in verhouding
tot hun kunnen een (te) hoog salaris te
bewerkstelligen. Daarnaast is er nog een
groep werknemers die alleen voor een
grijpstuiver meer van de ene naar de andere baan hoppen. Het redelijk naar de zin
hebben in het werk speelt bij hen minder.
Financiële hebberigheid is van alle tijden
en komt voor in alle inkomensgroepen.

stopt met betaalde arbeid. Als men even de
toppensioenen buiten beschouwing laat, is
er veel meer dan in de salarissferen sprake
van nivellering. Voor zover wij kunnen
nagaan, bestaan er geen recente gegevens
over de pensioenverhoudingen in Nederland. Maar uit de algemene inkomensgegevens blijkt al dat het netto besteedbare
inkomen in huishoudens van 65-plussers
(alleen of met z’n tweeën) van de hoogste
groep (weer even de toplaag uitgezonderd)
hooguit viermaal zoveel is als van de veel
en veel bredere laagste groep (mensen met
alleen AOW). In de samenleving onder de
65 jaar is de ongelijkheid van inkomens
veel en veel groter.

Nivellering
Als men eenmaal met pensioen is, zijn
deze zaken vrijwel niet meer aan de
orde. De ‘zakkenvullers’ krijgen weinig
kans meer. Iedereen – van hoog tot het
allerlaagste niveau – gaat er op zijn 65ste
minimaal 30 procent op achteruit als men

Aanvullend pensioen
Wie zelf met deze inkomensgegevens
wil goochelen moet op de site van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
kijken, waar een schat aan inkomensgegevens (uit het verleden) staan. Overigens
bouwt een kwart van de Nederlanders

(vaak zelfstandigen) geen aanvullend pensioen op. Zij vallen als zij 65 jaar worden
terug op de AOW die 70 procent van het
netto minimumloon bedraagt. Thans voor
alleenstaanden netto circa 957 euro per
maand en voor partners 1318 euro per
maand (exclusief vakantie-uitkering).
Dat er sprake is van sterke nivellering
onder de gepensioneerden blijkt uit
enquêtes onder een deel van hen. In 2007
bedroeg het gemiddelde pensioen boven
de AOW voor mensen in bedrijfstakpensioenfondsen (dat zijn dus de grote groepen
oud-werknemers in de bouw, metaal,
enz.) nog niet eens 7000 euro per jaar en
voor mensen in de ondernemingspensioenfondsen (veelal de wat beter betaalde
werknemers) 16.000 euro. Deze cijfers
geëxtrapoleerd houden in dat het gros
van de gepensioneerden netto nauwelijks
tweemaal zoveel aan maandelijks inkomen
heeft als de mensen zonder aanvullend
bedrijfspensioen. De nivellering ten top
dus voor pakweg het allergrootste deel van

de gepensioneerden. Daarbij moet meteen
worden aangetekend dat de situatie voor
partners zich in de toekomst langzaam
maar zeker zal verbeteren, omdat er steeds
meer tweeverdieners zijn, die als zij 65
jaar worden, ieder een pensioen hebben
opgebouwd.
Uitgesmeerd
Anderzijds zal het bedrijfspensioen per
individu ook in de toekomst niet meer zo
sterk groeien als in de gouden beleggingsjaren van de pensioenen het geval is
geweest. In de politiek en bij de sociale
partners in de Sociaal-Economische Raad
(SER) zijn ook besluiten te verwachten
die niet alleen de pensioenvorming – voor
ook de massa – zal insnoeren, maar zeker
ook de pensioenleeftijd op termijn zal
verhogen. Dat alles heeft te maken met
het feit dat wij gemiddeld genomen veel
langer leven (en dus langer van ons pensioen genieten). De pensioenpot zal steeds
verder uitgesmeerd moeten worden en
zeker als men te grote ﬁnanciële risico’s
wil ontlopen, zullen de resultaten van de
pensioenfondsen zich op een lager niveau
ontwikkelen.
Bij al deze sombere gegevens mag men
nog wel bedenken dat de gepensioneerden

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’.
Financiële zaken
Hulp aan dochter met
huis na scheiding
Onze dochter en schoonzoon zijn in
gemeenschap van goederen gehuwd en
hebben twee kleine kinderen. Zij bewonen een koophuis. De schoonzoon wil
scheiden. Wij als ouders hebben hen een
lening voor de eigen woning verstrekt ter
waarde van €90.000. Hiervan is nog niets
afgelost. Wel is steeds de verschuldigde
rente betaald die wij aan hen teruggeschonken hebben binnen de ﬁscale limiet
die hiervoor van kracht was. De overige
schuld bestaat uit een hypotheekbedrag
van €90.000 bij de bank. Schoonzoon
heeft aangekondigd het huis te willen
verkopen en elk afzonderlijk een huurhuis
te gaan bewonen. Hij alleen, en onze
dochter samen met de kinderen in een ander huis. Wij willen voor onze dochter en
de kleinkinderen de leefomstandigheden
zo stabiel mogelijk houden en hen daarom
in het huidige eigen huis laten wonen.
De marktwaarde van dit huis is rond
€200.000. Daarom willen wij de schuld
die nog bij de bank staat overnemen door
het huis te kopen. De andere helft hebben
wij immers al betaald. Ons inkomen is
hiervoor voldoende en bovendien bezitten
we zelf een huis dat vrij is van hypotheek

en voldoende onderpand biedt. Zijn er
eventuele valkuilen in situaties als deze?
Het lijkt een goede manier om uw dochter
te helpen. Let er wel op dat de vrije overwaarde, als zowel het eventuele schuldsaldo, na verkoop door de echtgenoten,
die gaan scheiden, moet worden verdeeld.
Als het huis €200.000 zal opbrengen dan
krijgt uw schoonzoon daarvan €10.000
euro ofwel de helft van de overwaarde.
Als u uw dochter in het huis wil laten
wonen, dan moet het huis door een
onafhankelijke expert worden getaxeerd,
waarna de afrekening tussen de echtgenoten kan plaatsvinden. Laat uw dochter
goed in de gaten houden dat haar (ex-)
partner wellicht nog alimentatie aan haar
moet betalen en zeker kinderalimentatie
voor het onderhoud van zijn kinderen.
Verstrekt u uw dochter, als zij in de eigen
woning blijft wonen, een huislening,
dan kan zij de rente daarvan nog steeds
aftrekken voor de Belastingdienst voor
zover de lening niet de vrije overwaarde
gaat afdekken. Pas wel op dat er addertjes
onder het gras zitten als zij in de bijstand
geraakt, want dan moet zij de eventuele
vrije waarde van haar huis tot op zekere
hoogte eerst ‘opeten’. Hetzelfde verhaal
geldt voor eventuele schenkingen aan uw
dochter als zij het vrij te laten vermogen

te boven gaan. Indien u het huis zelf
koopt (dan als tweede huis!) dan krijgt u
géén aftrek hypotheekrente hiervoor.
Verzekering voor
ANW-gat loopt af
Sinds de verandering in de algemene
nabestaandenwet ANW in 1996 heeft mijn
man een verzekering afgesloten, die het
mogelijke ANW-gat dekt. Eerst via zijn
werkgever en met ingang van zijn prepensioen voortzetting op vrijwillige basis.
Nu is mijn man 65 jaar geworden en tot
onze verbazing kregen wij een brief van
de verzekeraar waarin stond dat de verzekering is beëindigd. Mijn man ontvangt
nu een partnertoeslag op de AOW, maar
als hem wat overkomt vervalt die, dus
was het een zekerheid voor ons dat ik dan
toch een inkomen zou hebben. Aangezien
de partnertoeslag in 2015 helemaal wordt
afgeschaft is het toch niet logisch dat als
er een verzekering is afgesloten op de
jongste partner dat die dan stopt als de
verzekeringnemer 65 jaar wordt? Kunt u
mij hierover duidelijkheid verschaffen?
Inderdaad werd bij de verandering van
de nabestaandenwet de mogelijkheid
geboden collectief het toen ontstane gat
in de ANW wetgeving te verzekeren.
Meestal liep die inderdaad ook tot de

65-jarige leeftijd van de werknemer,
omdat hij (of zij) daarna pensioen krijgt
en de nabestaande na overlijden van de
gepensioneerde vaak 70 procent van zijn
pensioen uitgekeerd krijgt (exclusief
AOW). In uw geval gaat - zolang u niet
zelf 65 jaar bent – bij overlijden van uw
man een zogenoemd AOW-gat ontstaan,
waarvoor men zich ook op de particuliere
markt kan verzekeren. Die verzekering is
waarschijnlijk goedkoper dan de verzekering van het ANW-gat. Overigens stellen
wij ons op het standpunt dat je je beter
niet overal voor kunt verzekeren. Je loopt
misschien wel enig risico maar dat is nog
te overzien. Bovendien als je sterk genoeg
bent om de uitgespaarde premies op een
goede spaarrekening vast te leggen, heb je
daar zelf vaak meer aan. Wilt u een verzekering afsluiten die het door u genoemde
gat eventueel dekt, neem dan contact op
met een verzekeraar en vergelijk vooral
hun tarieven en voorwaarden

AOW en pensioen
Toeslag als vrouw
werkt als oppasoma
Volgend jaar word ik 65 jaar en ga
dan na 49 jaar werken met pensioen.
Mijn vrouw is dan 64 jaar. Zij heeft een
inkomen van €440 bruto per maand als

in Nederland – ook zij die het alleen met
de AOW moeten doen – het zeker niet
slecht hebben in vergelijking met de rest
van de wereld. De inkomensverschillen in
de industriële wereld van de OESO zijn
ook in andere landen – gemiddeld genomen – ook veel groter geworden dan in
ons land. Hoewel het ongenoegen in ons
land over de bonussen (vergeten wordt dat
veel middenkader die ook krijgen) groot
is, is de ongelijkheid in landen als de
Verenigde Staten en Engeland nog groter.
Een schrale troost!
De kleine groep van topondernemers in
Nederland (minder dan 0,01 procent van
de bevolking) is meestal ook voorstander
van ‘marktconforme beloningen’ (die
deels doorwerken in pensioenen) in het
bedrijfsleven. Met als argument: anders
vertrekken ze naar het buitenland. Laat
ze maar gaan. Er staan genoeg opvolgers
klaar die vrijwel hetzelfde kunnen presteren of zich hierin ontwikkelen. Omdat
Nederland een sterk ontwikkeld land
is met steeds meer hoogopgeleiden en
‘kanjers’. En zij willen het heus ook nog
wel voor iets minder doen!

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl

oppasoma bij onze dochter. Wordt dit in
mindering gebracht op haar pensioenuitkering?
U moet twee dingen uit elkaar houden:
u krijgt AOW en eventueel voor uw
partner - als die geen inkomen heeft - de
volledige toeslag op de AOW (gelijk
aan uw AOW). Uw vrouw heeft echter
inkomen uit arbeid van 440 euro per
maand bruto. Die wordt deels gekort op
uw toeslag voor de partner jonger dan 65
jaar (als zij 65 wordt krijgt zij haar eigen
AOW). Uitgaande van haar verdiensten
uit arbeid van €440 berekenen wij dat uw
toeslag wordt gekort met circa €151. U
houdt dus nog aan de hand van de huidige
situatie in 2011 een partnertoeslag van
ongeveer €560. Overigens zullen deze
bedragen volgend jaar misschien wel iets
veranderen, want aan de toeslag wordt gesleuteld. Een half jaar van tevoren krijgt u
automatisch van de Sociale Verzekeringsbank formulieren waarin u dit alles kunt
opgeven.
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www.huis-ontruiming.nl

D. van Vianen VOF
Voor info:

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

●

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.

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

ROTTERDAM - Kralingen - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

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

Zanussi
wasdroger
Zanussi
wasdroger
ZTE
ZTE
285
(Gekozen tot Beste Koop)
285
(Gekozen tot Beste Koop)

EtnaEtna
Koelkast
EKV 1801
Koelkast
EKV 1801

Vrijstaande koel– vriescombinatie
met A+
energielabel.
Vrijstaande
koel– vriescombinatie
A+ energieVoorzien
vanmet
3 glazen
legplateaus
label.
Voorzien
van 3
en een
heldere
binnenverlichting.
glazen
4 sterren
3 legplateaus
laden vries met
gedeelte
een invriesvermogen
heldere binnenvermet een
van 3,5
lichting.
sterren 3 laden
kilogram
per244uur.
vries gedeelte met een
Groentelade in één gedeelte.
invriesvermogen van 3,5
Deurdraai richting verwisselbaar
kg/24 uur. Groentelade in
en uiteraard
Gratis bezorgd
in heel
één gedeelte.
Deurdraai
Zuid-Holland.
De afmetingen
richting verwisselbaar
en zijn
H x b x d Gratis
180 x bezorgd
55 x 60 cm.
uiteraard
ZONNESTEEK PRIJS Let op ook hier maar een
in heel Zuid-Holland. De
ZONNESTEEK PRIJS
beperkte voorraad
dus 180
afmetingen
zijn Hxbxd
x OP
55 x= 60
OPcm.
!! Let op ook

289,00
289,00

Zuinige condensdroger
Zuinige condensdroger
met enermet energielabel B en
gielabel B en een vulgewicht van 7
een vulgewicht van 7
Kg. VoorzienKg.
vanVoorzien
LCD display
voor
van LCD
startuitstel en
resterende
looptijd.
display
voor startuitstel
Elektronische
d.m.v.
envochtmeting
resterende looptijd.
sensoren inElektronische
de roestvrij stalen
vochtmetrommel. Maar
snel bij,
ting wees
d.m.v.ersensoren
want
OP=OP
!!
in de
roestvrij
stalen
trommel.
Afm. isMaar
H x Bwees
x D er
ZONNESTEEK PRIJS
snel84x60x58
bij, want OP=OP!!
ZONNESTEEK PRIJS
Afm.
is H x B x D
cm.

399,00
399,00

Zanussi wasautoZanussi
wasautomaat
maat6165
ZWG 6165
ZWG

hier maar een beperkte
voorraad dus OP=OP!!

Bosch Vaatwasser SGS84E52
Bosch Vaatwasser
12 couvert
vaatwasser met 4 progrSGS84E52

ramma’s en instelbaar op 3 tempera12 couvert vaatwasser met
turen. Voorzien van display voor start
4 programma’s en instelbaar
en resttijd
Geluidsniveau
op 3indicatie.
temperaturen.
is 49 dBVoorzien
en een standaard
watervan display
voor
verbruik
vanen
13resttijd
liter. Mogelijkheid
start
indicatie.
voor eenishalve
Geluidsniveau
49 dBbelaen
ZONNESTEEK PRIJS ding en uiteraard een
een standaard waterverbruik
van 13 aquastop
liter. Mogelijkheid
waterbeveilihalve
belading
ging.
Afmeting
is HxBxD
ZONNESTEEK PRIJS voor een
en uiteraard
eencm.
aquastop
85x60x60

379,00
379,00

waterbeveiliging. Afmeting
is HxBxD 85x60x60 cm.

ARNOLD AIJKENS

VOOR SLIMME KOPERS
*** www.arnold-aykens.nl ***

VOOR SLIMME KOPERS

1600 Toeren was1600 Toeren
wasautomaat
met
automaat
met een
vulgewicht
vanDisplay
6 Kg.
een vulgewicht
van 6 Kg.
Display
startuitstel
met startuitstel
enmet
looptijd
indien looptijd
indicatie.
catie. Aquastop
slang en
overAquastop
en
loopbeveiliging.
Wasslang
en droogresultaat Aoverloopbeveiliging.
en energieklasse A+.
Was en droogresultaat
Voorzien van een
A en energieklasse
en een extra
ZONNESTEEK PRIJSA+.kort
Voorzien van een
kort
kort
enwasprogram.
een extra kort
Afm. is H x B x D
wasprogram.
ZONNESTEEK PRIJS
84x60x58
cm.
Afm.
is H x B
xD
84x60x58 cm.

449,00
449,00

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

Bosch Wasautomaat
Bosch
Wasautomaat
WAE
32461
WAE 32461
1600 toeren

16006toeren
6 kilogram wasautokilogram
met was
maatwasautomaat
met was en droogresultaat
droogresultaat
A en
A enen
Energieverbruik
A –10%.Een
Energieverbruik
A Resttijd
–10%.
display
met start tijd en
Een display
met
start
indicatie,
uiteraard
een
volledig
tijd enwaterbeveiliging
Resttijd indicatie,
aquastop
sysuiteraard een volledig
teem. Slecht 45 Liter waterveraquastop waterbeveilibruik bij een 60° programma. Vergingsysteem. Slecht 45
der een
elektronisch
onbalans
Liter
waterverbruik
bij
controle
systeem en
een 60°
programma.
een
extra
geluidsisolaVerder
een
elektroZONNESTEEK PRIJS
. De afmeting
zijn H
nisch tie
onbalans
controle
x B xenD een
84,7
x 60 x 59
systeem
extra
ZONNESTEEK PRIJS
geluidsisolatie
. De afmecentimeter.

649,00
649,00

ting zijn H x B x D 84,7
x 60 x 59 centimeter.

Etna Vrieskast EVV 0850
Etna Vrieskast

90EVV
Liter 40850
sterren tafelmodel
vrieskast
een tanetto in90 Liter met
4 sterren
houd
van
68
Liter
verdeeld
felmodel vrieskast met in
3 een
laden.
Invriescapaciteit
is
netto
inhoud van
1068
KGLiter
per verdeeld
24 uur. De
in energie
3
klasse
is Invriescapaciteit
A+ dus zeer zuinig.
laden.
is 10De
KGafmetingen
per 24 uur.zijn H x
De energie
klasse
A+cm.
B x D 85
x 49 is
x 60
ZONNESTEEK PRIJS
dus zeer
zuinig.
Let op
ook hier maar
De afmetingen
zijn
Hx
een beperkte
voorraad
B x Ddus
85 ook
x 49 OP
x 60= cm.
OP !!
ZONNESTEEK PRIJS

149,00
149,0080
Zwartjanstraat

Let op ook hier maar
een beperkte voorraad
3035
dus
ookAW
OP =Rotterdam
OP !!

Telefoon : 010 - 4661043

Zwartjanstraat
80 132
30353191
AWEL
Rotterdam
Middenbaan
- noord
Hoogvliet
Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Telefoon
:
010
- 4661043
Telefoon : 010
- 4160464
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464

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

***

84x60x58 cm.

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395

Telefoon : 010 - 4160464

***
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Oude wielertijden herleven op de Kaap
Wielrennen en Katendrecht – het leek niet meer in deze 21ste eeuw te passen. Hoe lang was het niet
geleden dat er de Ronde van de ‘Kaap’ was verreden, hoe ver moest je teruggaan voor roemruchte
sportieve tijden? Als er ooit wielerrondes in naoorlogs Rotterdam op de kaart hebben gestaan, dan
waren dat wel de ronden van Het Witte Dorp, Feijenoord, Sluisjesdijk en Katendrecht. Maar ze zijn zo
goed als allemaal opgeborgen in de archieven van de wielernostalgie.
Doch zie: de Grand Départ van de
Tour de France 2010 bracht onvermoede krachten boven. Katendrecht
lag áán het proloogparcours, het deﬁlé
van de eerste Touretappe liep lángs
Rijnhaven en Maashaven, dus waarom
geen ‘remake’ van een aloud sportevenement, dat ooit vele duizenden
toeschouwers op de been bracht? De
Ronde van Karendrecht stond vorig
jaar, op de laatste donderdag van mei,
centraal in een reeks aan activiteiten
die bewoners en organisaties van
de nieuwe Kaap in het kader van de
Grand Départ lanceerden. Het succes
mocht er zijn: het was een feestdag,

die 27ste mei, van middag tot middernacht, met koers, kinderkoor, zingende
oud-wielrenners, dikke bandenraces,
hardrijdende prominenten en een
wielertheatershow in de Walhalla, De
Muur On Tour, die later zijn climax
zou beleven in een uitverkocht Nieuwe
Luxor.
De Koers en de Kaap. In 1948 werd de
eerste Ronde van Katendrecht verreden. Er zouden er bijna dertig volgen.
Katendrecht was ook een hoogst interessante ronde om voor in te schrijven:
ruim en royaal in meerdere opzichten.
Ruim op de wegen rondom de Veerlaan, royaal doordat de premies er ter

- Wielerronde Katendrecht peloton -

plekke werden verdiend. Uitbaters van
drank en vrouwen schonken een ﬂink
deel van hun rabiate verdiensten aan
de premiepot. De renners deden daar
dankbaar een greep in. Katendrecht –
een ronde voor álle categorieën van de
groot-Rotterdamse wielerscene. Vier
keer was er ook plaats voor beroeps.
Het leverde een erelijst met illustere
namen: Kees Pellenaars (1949), Wout
Wagtmans (1950), Tiemen Groen
(1967) en Cor Schuuring (1968). Zowat alle profs uit de jaren vijftig/zestig
hebben er wel eens in het rond getold
voor de 100 kilometer plus één ronde.
Motoragent
Iedereen kwam graag, want er lag een
aardige grijpstuiver klaar. Wie won,
wachtte bovendien een bijzondere
beloning: een ererondje in het zijspan
van een motoragent. Zwartgeblakerd
van stof, modder en (soms) regen
genoot de laureaat in zijn lauwerkrans
van de toejuichingen die hem overspoelden. Die tijd, die is niet meer. Het
amusementspatroon verdween van buiten naar huiskamer, bioscoop, de camping en de vakantie in het buitenland.
Fietsen op straat was niet langer de
drug van vertier, de bron van vermaak.
Toen Het Vrije Volk in 1976 besloot

- Wielerronde Katendrecht -

met de wielersponsoring te stoppen,
blies ook de Ronde van Katendrecht
zijn laatste adem uit. Even kwam er
nog een opleving, eind jaren negentig,
toen er een voorzichtige reanimatie
van de ronde werd gemaakt, met oerRotterdammer John den Braber onder
de winnaars. Maar de opleving bleek
een stuiptrekking. De ronde verdween
met de nieuwe eeuw.
Tót dus de Tour naar Rotterdam
kwam. Voor de vierde keer, ditmaal
met de Grand Départ. De Ronde van
Katendrecht was een van de meest succesvolle side-events, die alles bijeen
ruim een miljoen bezoekers trokken.
In het achterhoofd van het Grand Départteam speelde steevast de gedachte:
wat houden we eraan over, vooral immaterieel? Welnu: het zal niet bij een
eenmalige terugkeer van de Ronde van
Katendrecht blijven. Zondag 12 juni

staat de Kaap opnieuw volledig in het
teken van de wielersport. Op Eerste
Pinksterdag is er een programma
bomvol activiteiten, met wederom een
wielerronde voor diverse categorieën.
Hoogtepunt belooft nu al de prominentenrace te worden met onder de
deelnemers Joop Zoetemelk, Michael
Boogerd, Johan van der Velde, Henk
Lubberding en Cor Schuuring. En ’s
avonds zijn er in Kantine Walhalla
twee gloednieuwe voorstellingen van
De Muur On Tour, met Mart Smeets,
Wilfried de Jong, Ocobar en andere
gasten. Er bloeit zowaar nieuwe wielerliefde op de Kaap.
Voor alle info: www.ovkatendrecht.nl
en www.theaterwalhalla.nl
Peter Ouwerkerk

Bok de Korver, bekender dan de koningin
In Nederland is het historisch sportbesef niet zo groot als bijvoorbeeld in Engeland. Daar kennen ook de jeugdleden van een voetbalclub hun voormalige sterren en clubhoogtepunten. Kom daar in
Nederland eens om. Des te verrassender was dan ook enige weken
geleden het verzoek van Radio 5 om mee te werken aan een portret
van een van de grootste Nederlandse voetballers, namelijk de Spartaan Bok de Korver.
Samen met Spartaan Cor Hendriks
(hij maakte in 1959 deel uit van het
kampioenskeurkorps) ontving ondergetekende de radiojournalist op Spangen.
Aan de hand van de vele oude foto’s
en voorwerpen in het Sparta Museum
kwam de loopbaan van De Korver op de
radio helemaal tot leven. Er zijn genoeg
lezers van deze krant, die wel eens
gehoord hebben van de voetballer Bok
de Korver. Maar slechts weinigen weten
nog veel over hem te vertellen. Wie was
deze Rotterdamse grootheid eigenlijk?
Hij werd op 27 januari 1883 als Johannes Marius de Korver geboren aan de
Binnenweg. Zijn vader Engelbertus de
Korver dreef vanaf 1885 een winkel in
ijzerwaren en huishoudelijke artikelen
aan de Kruiskade. De voetballoopbaan
van Bok begon in 1900 bij Constantia,
een kleine vereniging die kort daarna
opging in Volharding. Daar vielen zijn

voetbalkwaliteiten al op en ontstond
ook zijn bijnaam ‘Bok’. Onduidelijk
bleef waar die naam vandaan kwam.
Mogelijk had het iets met ‘koppig,
onverzettelijk’ of met zijn manier van
koppen te maken.
Landskampioen
In 1902 stapte Bok over naar Sparta, de
club die hij zijn leven lang trouw zou
blijven. En die clubtrouw legde Sparta
geen windeieren. Vanaf de spilplaats
stuwde hij de Spartanen op naar grote
hoogte. In de periode 1909-1915 werd
Sparta vijfmaal landskampioen!
Zijn geweldige spel, zijn kalmte
en humor maakten Bok de Korver
ongekend populair. In februari 1918
werd hij gehuldigd voor zijn 350ste
wedstrijd bij Sparta en zijn 400ste
totaal. Geen krant of tijdschrift ging aan
het gebeuren voorbij. Zij schreven over

hem in superlatieven: ‘Neerlands eerste
voetbalcrack’ en ‘Algemeen beminde
ster van Nederland’. Er werd zelfs gewag gemaakt van een in het Koninklijk
Paleis opgevangen gesprek: ‘Moeder,
wat staan onze portretten toch dikwijls
in de bladen, veel meer dan van andere
menschen. Neen, Juliaantje. Er is één
mensch wiens portret meer in de bladen
staat dan het onze. En dat is mijnheer
De Korver uit Rotterdam’.
Bok zèlf vond de lovende kwaliﬁcaties
overdreven. Ook hield hij niet van
huldigingen.
Bij de gedenkwaardige interland
Nederland-Engeland op 24 maart 1913
in Den Haag kreeg hij vanwege zijn
30ste interland een enorme lauwerkrans.
Na aﬂoop moffelde hij de krans in een
Haags café onder het biljart. Maar net
toen hij met matchwinner en clubgenoot
Huig de Groot het café verlaten had,
kwam de kastelein hen narennen om
Bok de ‘vergeten’ krans aan te bieden.
Aanvoerder
De Korver kwam 31 maal (1905-1913)
voor het Nederlands Elftal uit. Meestal
als aanvoerder zoals bij Sparta. Voor
zijn club was Bok onmisbaar, maar toen

hij wat ouder werd en de eliteclubs –
zoals Sparta – hun monopoliepositie
verloren, raakte de Kasteelcub achterop.
Dusdanig zelfs dat Sparta in 1921
degradeerde. Het jaar daarop keerde
Sparta weer terug in de hoogste klasse,
maar het werd nooit weer als daarvoor.
In de wedstrijd Sparta-Feyenoord op 18
maart 1923 nam de 40-jarige Bok de
Korver afscheid. Weer kwam de pers in
beweging: ‘Met zijn heengaan komt een
plaats open, die niet te vervullen is, omdat een speler als hij zijn weerga op de
Hollandse velden niet kent!’. Hij werd
daarna bestuurslid en leider van het eerste elftal. Ook was hij lid en voorzitter
van de Zilveren Voetbal Commissie.
Maatschappelijk bracht hij het tot chef
van het Bureau Lichamelijke Opvoeding op het stadhuis. Maar zijn leven
kende niet alleen maar voorspoed. Eind
1945 kwam het bericht dat zijn enige
zoon John – zelf voetballer bij Sparta
– al in 1943 in een gevangenkamp in
Thailand om het leven was gekomen.
Bok, zijn vrouw Henriette en dochter
Annie waren verslagen. Bij zijn 70ste
verjaardag moest Bok nog eenmaal aan
een huldiging geloven. Vier jaar later,

op 22 oktober 1957, overleed hij. Een
vedette, zonder vedette-neigingen, was
heengegaan.
Gelukkig bestaan er op Spangen nog
enkele herinneringen – zoals de Bok de
Korvertribune - aan de grootste Spartaan ooit. Voorts kent zowel Amsterdam
als Rotterdam een Bok de Korverweg.
In de hoofdstad nota bene bestond bovendien van 1928-2001 de voetbalclub
BDK (Bok de Korver).
Cees Zevenbergen

- Bok de Korver prijkt in 1978 nog op de
jubileumuitgave van de naar hem genoemde Amsterdamse voetbalclub BDK -
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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.

Elke dag op reis,
zonder autorijbewijs
Brommobielcentrum Both
Bij ons heeft
u alle keus

20 jaar uw HIFI-SPECIALIST in Rotterdam
Classic 50’s Radio/CD speler
met USB/MP3 input
Rood/Zwart/Wit/

Zowel nieuw, als gebruikt.

Zilver/Blauw/Groen

€ 249,00

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

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

INDONESISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

RASA SAYANG

Iedere dag lopend buffet vanaf 17.00uur

 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

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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Cor Cooyman & De Astra’s:

door Roland Vonk

“Nooit geweten dat in Rotterdam zo veel hollen waren”
Hoe het is afgelopen met de Astra’s, is misschien een beetje schlemielig. Zoals wel meer accordeonnummers konden ze eind jaren vijftig het hoofd
niet boven water houden in het afkalvende variété. Ze zochten ‘gewone’ baantjes, en beperkten het accordeon spelen tot familiefeestjes. Cor Cooyman junior (1935), die zich in 1941 als jochie van zes bij de act van zijn ouders had gevoegd, liet het accordeon helemaal voor wat het was. De instrumenten van zijn ouders bewaarde hij na hun overlijden nog wel in de berging van de flat in Ommoord waar hij woont, maar daaruit verdwenen ze
zes jaar geleden bij een inbraak. En op de vraag of hij het muzikantenbestaan niet miste, antwoordt hij droogjes: “Nou, nee. Ik had een piano, thuis.”
Guus Brox
De Astra’s zijn min of meer voortgekomen uit de show van de Rotterdamse muzikale familie Brox. Guus
Brox senior trad al voor de oorlog
op met een groot accordeon-gezelschap van soms wel zeventien man.
Al zijn kinderen speelden in dat
orkest, maar ook niet-familieleden,
onder wie Cor Cooyman (19101990) uit Rotterdam-West en Annie
van der Pluijm (1907-1986) uit het
centrum van de stad. Cor en Annie,
een stel, hebben veel met de Broxen
door Duitsland getourd in de jaren
dertig. Daar hebben ze zo’n beetje
het vak geleerd in avondvullende
voorstellingen.
Eind jaren dertig verlieten ze het gezelschap en begonnen ze als duo, als
accordeonduo Nanny en Carry, een
verbastering van hun
voornamen. Die
naam werd al
gauw verruild
voor: De Astra’s. Een
aanduiding
die, zo was
hen ver-

teld, geluk zou brengen. In zekere
zin is dat ook gebeurd.
Zoon Cor ging doorgaans mee op
reis, vanuit het ouderlijk huis aan de
Vlietkade 38 b. Onderweg kreeg hij
onderwijs van zijn vader, zoals meer
gebeurde in kringen van rondreizende artiesten. Zijn vader leerde
hem ook accordeon spelen. En zo
belandde Cor junior als ‘artiest’
met zijn ouders in Duitsland. In de
oorlog. Er moesten allemaal lopende
contracten worden afgewerkt. Cor:
“Wij speelden een keer in Berlijn,
op de dag van Hitler’s verjaardag.
We waren bang. Het was zo’n dag
waarop de geallieerden konden
denken: we zullen de stad eens platgooien. Maar er gebeurde niks. We
zijn de dans steeds ontsprongen.”
Mevrouw Gerzee
Vanwege zijn leeftijd was Cor junior
aanvankelijk geen volwaardig lid
van de Astra’s. Cor: “Ik speelde een
of twee liedjes mee. Je mocht eigenlijk pas optreden als je zestien was.
Maar aan het begin van de avond
kon het wel.” In advertenties in het
blad Het Amusementsbedrijf prezen

- De Astra’s op het podium
eind jaren veertig -

Cor en Annie zichzelf tijdens de oorlogsjaren aan als Astra’s Accordeon
Show, en ook wel als Les Astra’s,
op z’n Frans. Voluit: Les Astra’s International Dutch Accordeon Dance
Show. Er werd ook bij gedanst.
Mede dankzij een verhuizing van de
Vlietkade naar de Nieuwe Crooswijkseweg 25, werden de Astra’s na
de oorlog een kwartet. Hun buurmeisje daar, Henny Hoogerwaard,
nam accordeonles bij Cor senior
en voegde zich bij het gezelschap.
Spelend en dansend. Cor: “Mijn
ouders speelden dan accordeon, en
Henny en ik kwamen al tapdansend
op. Daarna brachten we met vier
accordeons ons repertoire van Hollandse liedjes. Meezingers.”

De Astra’s maakten tournees met
onder anderen de Kilima’s, Heintje
Davids en Albert de Booy. Veel
werk kregen ze van theaterbureau Flink, in Den Haag, en van
de bekende mevrouw Gerzee, in
Rotterdam. De act van de Astra’s
besloeg doorgaans twee keer een
kwartier. Cor: “Meestal begonnen
èn eindigden we de avond. Om een
beetje stemming te maken.” Zogeheten ‘dubbelen’ ging daardoor niet.
Op één avond bij twee gelegenheden
optreden. Opnames hebben De Astra’s nooit gemaakt. Of ergens moet
iets bewaard zijn van die ene keer
dat ze voor de radio speelden, in De
Bonte Dinsdagavondtrein.
John Woodhouse
Na het eind van de Astra’s, eind
jaren vijftig, is Cor senior bode
geworden op het Rotterdamse
stadhuis, en later kamerbewaarder.
Annie heeft zich beperkt tot het
huishouden. Problematisch was dat
allemaal niet. Volgens Cor hingen
zijn ouders niet zo fanatiek aan
het muziekleven. Zelf ging Cor
junior, zoals hij het uitdrukt, ‘in het

- Henny Hoogerwaard en Cor Cooyman
junior, de jongste leden van de Astra’s -

electrisch’. Hij trad in dienst bij het
GEB. Kabelwerk. Putten graven.
Op stap met een handwagen. Cor:
“Nooit geweten dat in Rotterdam
zo veel hollen waren. Vanaf de
Goudsesingel naar het Oostplein, de
Coolsingel naar de oude Bijenkorf,
allemaal de hol op. Later kregen we
gelukkig auto’s met een aanhangwagen.”
Cor heeft met plezier veertig dienstjaren volgemaakt bij het GEB. Hij
zwaaide af als eerste opzichter. En
Henny Hoogerwaard, het buurmeisje
van de Crooswijkseweg dat zich bij
De Astra’s had gevoegd? Die ging
een keer kijken bij een optreden van
ene Johnny Holshuysen, later bekend als John Woodhouse, met zijn
‘magic accordeon’. Het klikte. Zo
sterk zelfs dat ze zijn getrouwd. Tot
de dood van John hen scheidde.

“Die mensen op de foto zijn mijn ouders”
Oplettende lezers van De Oud-Rotterdammer zullen meteen doorhebben hoe ik op de Astra’s ben gekomen voor het verhaal hierboven. Ze stonden laatst al op deze pagina, zonder dat ik het zelf doorhad. Op een foto van de muzikale familie Brox van voor de oorlog. Zeventien man sterk. Te veel voor
alleen Guus Brox senior, zijn vrouw Catharina en hun zeven kinderen. Een telefoontje van Cor Cooyman uit Rotterdam-Ommoord
bracht me iets verder: “Die mensen helemaal links en rechts op de foto, dat zijn mijn ouders. Accordeonduo De Astra’s.”
Goede aanleiding om eens langs te
gaan bij Cor, met wie ik al eerder
contact had.
Hoe is de naam?
Je zou denken dat de meeste mensen
wel van zichzelf weten hoe ze heten.
Maar dat kan nog tegenvallen. Tijdens
een eerdere zoektocht naar Cor en Annie van het Rotterdamse accordeonduo
De Astra’s was ik zowel de achternaam
‘Cooyman’ als ‘Cooijman’ tegengekomen. Een miniem verschil, maar toch.
Het minste dat je kunt doen bij ook
de kleine geschiedschrijving is namen
goed spellen. Doorslaggevend leken
mij de adresboeken en de familiekaart
in het Gemeentearchief van Rotterdam.
Daarin staat als ofﬁciële spelling:
‘Cooijman’. Voor de zekerheid controleerde ik die spelling even bij zoon Cor
junior. En daar stuitte ik op een curiosum. Cor wist het zelf niet helemaal.
Ja, het was ofﬁcieel ‘Cooijman’, bevestigde Cor, maar zelf staat hij overal
geregistreerd als ‘Cooyman’. Ergens
onderweg is de ‘ij’ een ‘y’ geworden.
En hij laat het nu maar zo.

De andere Astra’s
Het wordt een soort rode draad door
deze rubriek: artiesten en groepjes
met bijna of precies dezelfde namen.
Na De Cavelli’s meldden zich De
Cavello’s, en Perry Cavello. Na Enzo
Gallo, kregen we Renzo Gallo. Van
The Singing Fools bleek Rotterdam
er minimaal twee te hebben gehad.
De Noumea Hawaiians uit de vorige
editie zijn ook niet alleen. Daarover
een volgende keer. En behalve Cor en
Annie Cooyman (Cooijman) zou nog
een Rotterdams accordeonduo zich
De Astra’s hebben genoemd. Het duo
van Julius Alewijnse en Jan Spijker. U
weet wel, Julius Alewijnse uit de Metro
Stars. En dan niet De Metro Stars van
Tom Westermeijer senior, zijn dochter
Diane (Diane West, onlangs overleden)
en Cor Schoemans, maar die andere
Metro Stars. De Metro Stars, uiteraard
niet te verwarren met De Metro’s.
Tata Mirando
Hoe zag het amusementslandschap van
Rotterdam eruit als je zo rond 1960 een
avondje uit wilde? Lezer Peter ’t Hart

(1933) schetst het in een mail. Tussen
1956 en 1962 beleefde hij een leuke,
lange verkeringstijd met zijn meisje.
“Het was een tijd waarin we heel prettig en rustig met het scootertje overal
naartoe konden. Bijvoorbeeld naar het
Italiaanse orkest Enzo Gallo in het Holbeinhuis, waar je zowel beneden als boven kon zitten en waar op zaterdagmiddag en -avond meestal nauwelijks een
plaats te vinden was. Talloze scooters,
waaronder mijn Vespa, stonden dan
voor het Holbeinhuis geparkeerd en als
je geluk had, kon je met minder dan
tien gulden een heerlijke avond hebben.
Bij Ruteck’s en Atlanta werd muziek
gebracht van grotere showorkesten
met zang, dikwijls ook uit België. Ik
herinner me Henk van Montfoort in
Atlanta, en de debuterende Connie
Vink in Ruteck’s, met het orkest van
John Kristel. Ook daar moest je op
zaterdag in de rij staan om binnen te
komen, en de portier beoordeelde òf je
naar binnen mocht.
In de kelder van het Holbeinhuis had
je het Roefje. Dat was kleinschaliger.
Gezellig met een wijntje en kaas. Trou-

badour Ronnie Potsdammer
zong daar bijvoorbeeld.
Verder denk ik graag terug
aan café Engels, waar in die
- De Astra’s bij de familie Brox in de jaren dertig. Uiterst
links Annie, derde van links Cor tijd mijn geliefde zigeunermuziek werd uitgevoerd door
waarom. Het is niet meer te betalen.
mensen als Tata Mirando,
Of beter: er zijn niet genoeg mensen
Pali Lakatos en Lajos Veres. Later ook
die er dat voor willen betalen wat het
de Wit-Russen met zang van de jonge
kost. Het lijkt me, helaas, een kwestie
Ivan Rebroff. Destijds was hij lang en
van marktwerking. Volgende keer: de
slank. Later werd hij aanzienlijk dikker.
‘andere’ Noumea Hawaiians, Piet IntZijn stem omvatte vijf octaven, van een
ven van De Topridders (helaas onlangs
heel diepe basstem tot een zeer hoge
overleden) en meer over muziekschool
kopstem. Bij een bepaald lied gooide
Melodia in Spangen. Ik heb weer een
hij aan het eind een leeg borrelglas
hoop waardevolle reacties gekregen.
over zijn schouder.” Peter zegt het niet
Blijf me bestoken!
met zo veel woorden, maar tussen de
regels door lees ik: waar is dat soort
Roland Vonk
amusement gebleven? Waarom is dat
er niet meer? Ik ben bang dat ik weet
Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: rolandvonk@telfort.nl of bel
010-4653517. Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan
Rotterdams amusement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00
uur. Artiesten over wie op deze pagina wordt geschreven, klinken geregeld in
dat programma. De verhalen van deze pagina verschijnen ook, en de meeste in
langere vorm, op de internetsite www.rotterdamsamusement.nl.
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Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

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

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 9.30 - 17.00 uur.
Zo en Ma gesloten

De gehele maand juli
en augustus 2011...

rolstoel
vriendelijk

Bij grotere objecten bezoek aan huis.
Geschikt vanaf 10 tot 30
personen, intieme sfeer

Internationaal veilen = Topopbrengst.

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

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

Taxaties zijn altijd VRIJBLIJVEND!

1

Rietdijk Veilingen B.V. Anno 1919

2

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

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

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

‘De-geniet-voordelig-vaneen-zinderende-zomer-Pas.’
Doe een bakkie op de leukste plekken in de stad 50%
€ 895,

Smul van een heerlijk Portugees kippetje

€ 6,70

Bezoek hét paardenevenement van het jaar

Gratis

Ontdek de mooiste verborgen tuinen

Geniet van de opera Eise op de Mullerpier
Train je slag op de golfbaan

5 dagtochten/rondvaarten

Te koop gevraagd: / Gezocht voor veiling:

Postzegels & Munten
Goud & Zilver

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

€ 6,,-

€ 4,50
€ 20,,-

€ 15,,€ 9,,-

€ 6,75

3

Elke Dinsdag / Leiden-Haarlem vv
Vertrek: 9.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Elke Dinsdag / Leiden-Katwijk vv
(bezoek de touristenmarkt)
Vertrek: 11.00 uur haven Leiden
Aankomst: 17.00 uur haven Leiden

4
5

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
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Je eerste werkgever vergeet je nooit
- De ‘Olympia’ in de haven van sleutelstad
Leiden. Foto Rein Wolters -

Exclusief varen
door het
Groene Hart
Varen door het Groene
Hart van Nederland is een
volstrekte tegenpool van
bijvoorbeeld een reguliere
tocht door de havens van
Rotterdam. Waar bij de Spido
bedrijvigheid, industrie en
drukke scheepvaart voorop
staan, voeren in het Groene
Hart juist rust en natuur de
boventoon.
In juli en augustus is het Groene Hart
op zijn mooist. Dán varen door het
gebied is een aanrader. Sonja (51)
en Hans Bosman (52) en hun crew
verzorgen met hun schepen ‘Olympia’
en ‘Ambiance’ een onvergetelijke dag.
Twaalf jaar geleden is het ambitieuze
echtpaar de rederij begonnen. Hun
werkwijze kan een vergelijking met
vriendelijkheid, sfeer en gemoedelijkheid, zoals destijds bij de helaas niet
meer bestaande Croosboot in Rotterdam, ruimschoots doorstaan.
Genieten
Meevaren met de 32 meter lange
‘Olympia’ van rederij Groene Hart
Cruises in Leiderdorp betekent genieten. Doorgaans doet het milieu- en
rolstoelvriendelijke schip - met twee salons, twee zonnedekken en ﬂuisterende
motoren - dienst voor varende feesten.
Uitzonderingen zijn juli en augustus
met dan wekelijks vijf exclusieve
dagtochten.
Vanuit Leiden en Leiderdorp voeren
de routes over prachtige waterwegen
als de Oude Rijn, Vliet en grote meren
naar Haarlem, Katwijk, Delft, rondom
het Haarlemmermeer en langs de vele
molens in het gebied. Uiteraard met
onderweg interessante uitleg door de
kapitein.
Rust
De molentocht duurt 3,5 uur, de andere
vier ruim het dubbele. Ze bieden adembenemende panorama’s in een palet
van natuurlijke kleuren in een Hollands
polderlandschap op zijn breedst.
Onderweg dwarrelt de rust weldadig op
je neer. Ineens is er een ontspannende
pauze in de wereld van stress en jagen
naar succes. Behalve bij de molentocht
zijn er onderweg ook stops voor wandelen, winkelen of het bezoeken van
een (toeristen)markt.
Rein Wolters

Iedereen komt voor het moment te staan dat men de kost moet
gaan verdienen. De dag bij je eerste werkgever staat je leven lang
in je geheugen gegrift. Na een tip van een familielid solliciteerde ik
in 1950 als niet afgestudeerde bankwerker van de ambachtschool
aan de Tamboerstraat bij de `Stoomsleepdienst Mars` aan de Willemskade naast het pontje van Katendrecht. Mijn ambitie was om
kapitein te worden.
Nu, op mijn ouwe dag, ﬁets ik soms in
een bepaalde gemoedstemming vanuit
Prinsenland naar de Willemskade om
de sfeer van toen te proeven en de
typische geur te ruiken van de Maas,
die herinneringen oproept aan de dynamische bedrijvigheid van toen.
De Willemskade was een soort
opslagterrein van goederen, die daar
gelost of geladen werden, bedekt met
zeildoeken. Dat kon toen nog, zonder
dat iemand het in zijn hoofd haalde om
er `s nachts te stelen.
Langs de kade lagen in het weekend
sleepboten van Stoomsleepdienst Mars
en andere sleepdiensten naast elkaar
zachtjes deinend te wachten tot de
maandagmorgen. Soms wel drie of vier
rijen dik.
De eerste dag werd ik aangesteld als
vijftienjarige dekjongen tegen een verdienste van negentien gulden per week
op een stoomsleepbootje genaamd
`Maria`, met aan boord een kapitein en
een machinist, `s morgens om zes uur
aan boord en `s avonds onbepaalde tijd
weer thuis.
Het sleepbootje zou nu in het museum
in de Leuvehaven niet misstaan, met
een stoommachine, die blonk in de half
duistere machinekamer met koperen
leidingen en meters. Dat alles werd
liefdevol onderhouden door de machinist van de oude stempel.
De kapitein was voor mij een soort

zeevader, die mij heeft geleerd wat
werken is met zo`n groot enthousiasme
dat ik `s avonds doodmoe op de ﬁets
naar huis ging. Hij heeft mij wegwijs
gemaakt hoe een schip in elkaar zit en
leerde mij te manoeuvreren met het
sleepbootje met een sleep erachter.
Hoe ik rekening moest houden met de
wind en stromingen in de rivier. Zaken
die men op school niet kan leren.
De fouten die ik als beginneling
maakte, werden met een stel welgemeende vloeken weg gescholden.
Puts
Fouten, zoals onder het varen met de
puts buitenboord water scheppen, wat
natuurlijk mislukte met als gevolg dat
de puts weg was.
De puts was een onmisbaar attribuut,
het werd gebruikt voor het dek wassen,
als toilet en om in opdracht van de machinist aan de lijzijde ‘assie’ te wippen.
Het was dan zaak om het emmertje
aan het touwtje in de machinekamer
te laten zakken, hij schepte het dan
vervolgens met de grootste omzichtigheid vol, voorzichtig haalde ik de volle
puts weer naar boven en stootte soms
geheel per ongeluk tegen het trapje,
zodat er een wolkje as naar beneden
dwarrelde met een spontane reactie van
een serie krachttermen naar boven, die
ik, gezien mijn opvoeding, nog nooit
van mijn leven had gehoord.

- De sleepboten van stoomsleepdienst Mars wachten op een volgende klus -

Het was een leerzame periode, zoals
met een sleep, bestaande uit een paar
rijnaken varen van de Maashaven naar
de Persoonshaven.
Bij het naderen van de Maasbrug werd
de schoorsteen gestreken door een pal
los te gooien en dan naar het achterdek
aan een ketting de schoorsteen achterover trekken om onder de brug door
te varen.
De procedure deed ik op mijn manier
toegewijd en geconcentreerd maar
de schoorsteen wilde niet achterover,
de kapitein deed zijn deurtje van de
stuurhut open en zei trekken nou, ik
trok, geen resultaat met als gevolg
dat de kapitein iets brulde en als een
kanonskogel naar de ketting vloog met
in zijn kielzog de machinist zodat we
met z`n drieën stonden te rukken aan
de ketting. Plotseling, tot opluchting
van allen, hoorden we een krak en
ging de schoorsteen net voor de brug
achterover. De oorzaak was weer mijn
fout. Doordat mijn klompen, die ik
gedachteloos had weggezet, klem kwamen te zitten onder de contragewichten

van de schoorsteen, die net vrij van het
dek liepen.
Mijn toekomst zag er, ondanks alles,
rooskleurig uit, daar de kapitein ook de
goede dingen kon waarderen met af en
toe een complementje. Maar eigenwijs
zoals een jong mens is, denkt hij dat
het gras van de buurman groener is.
Met het binnenslepen van zeeschepen
ging mijn hart sneller kloppen. Ik zag
in mijn fantasie exotische landen met
witte stranden. In mij brandde het
ontembare verlangen met zo`n schip de
wereld rond te gaan.
Tot leedwezen van mijn ouders wilde
ik naar zee en na veel gezeur gingen
zij overstag en gaven toestemming,
daar ik nog geen zestien jaar was, aan
te monsteren als ketelbinkie op het
vrachtschip `Maas` van de scheepvaartmaatschappij Vinke & Co te Rotterdam. Ik liet mijn eerste werkgever,
nu in mijn gevoel, een beetje in de
steek.
Cees van Yperen

Literaire wandeling…
Bij Uitgeverij Douane verscheen het bijzonder sympathieke boekje
‘De Bordewijkroute’, geschreven door Jan Oudenaarden en Rien
Vroegindeweij. In het boekje, opgesierd door tientallen fraai vormgegeven illustraties, wordt een literair-historische wandeling door
drie Rotterdamse wijken beschreven. Het gaat om Kralingen, Noordereiland en Vreewijk.
Het leven (dus ook wonen) van de
grote schrijver Ferdinand Bordewijk,
die geruime tijd als advocaat in onze
stad werkte, wordt in het boekje nogal
summier beschreven. Dat mag de pret
niet drukken, want het schrijversduo
komt met een enorme hoeveelheid
namen van Rotterdamse auteurs die
in de vorige eeuw onze stad verrijkten
met proza en poëzie. Dat niet alleen,
van vrijwel álle schrijvers worden de
exacte huisadressen gegeven, fragmenten uit hun werk en ook nog eens hun
geboorte- en sterfjaar. Dat journalistpublicist Henk Hoﬂand aan de Oudorpweg opgroeide, weten wij, maar dat de
bekende uitgever Geert van Oorschot

korte tijd in Vreewijk (Treek) heeft gewoond, is absoluut een nieuwtje. Wat
ook niemand weet, is dat het geboortehuis van Bram van Leeuwen (Prins
de Lignac) aan de Prins Hendrikkade staat en wel nummer 36a. Zijn
geboortedatum? Jan en Rien geven het
antwoord:18-07-1918. De schrijver
Willem van Iependaal (1891-1970),
zeer bekend vanwege Polletje Piekhaar
en Lord Zeepsop, heette in werkelijkheid Willem van der Kulk. Hij woonde
aan het Iependaal, eerst op nummer
62, later op nummer 23b. Hij noemde
zich dus naar een straatnaam. In 2001
werd naar zijn échte naam een straat
vernoemd. De Willem v.d. Kulkstraat

- In het hoekpand bij de Slaak zat ooit onder meer de krant Het Vrije Volk -

ligt in Nesselande. Chris van Abkoude,
de geestelijk vader van Pietje Bell,
groeide op in de Jonker Fransstraat en
de auteur Alfred Kossmann woonde
daar eveneens (nr. 65d). Zo staat het
fraaie boekje boordevol met dit soort
aardige gegevens. Iedereen die in de
Rotterdamse literaire wereld geïnteres-

seerd is, behoort dit boekje in zijn bezit
te hebben! Formaat 10x 23 cm.; 80
blz.; Prijs: 10,00 euro. Verkrijgbaar bij
Boekhandel Snoek, Meent 126.
Joris Boddaert
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-- Er op uit!
Dansen in IJsselmonde

Zaterdag 4 juni

Houdt u van bewegen, muziek en gezelligheid én bent u 50-plus? Ga dan gezellig dansen in
Antonius IJsselmonde

Dansavond met Elly Lockhorst

Laurens Actief organiseert dansavonden in een ontspannen sfeer mét livemuziek. Eens per maand
- op zaterdagavond - staat de deur open voor singles en paren die graag swingen, stijldansen of
linedancen.
Op zaterdag 4 juni van 19.30 tot 22.30 uur treedt Elly Lockhorst op. Elly Lockhorst is 25 jaar
geleden begonnen in een band en tien jaar geleden solo verder gegaan. Door haar soloalbum
‘Levensecht’, geproduceerd door Melchior Rietveldt, kreeg zij via radio en tv landelijke bekendheid.
Elly heeft een uitgebreid repertoire; ze zingt liedjes van Frans Duijts tot André Hazes en van Shakira
tot Tom Jones. Het nieuwe album van Elly heet ‘Zoveel Kleuren’. Deze titel is gekozen omdat het
album zo divers is. De teksten zijn allemaal geschreven door Elly zelf. Laurens Antonius IJsselmonde, Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg, vindt u aan de Groene Tuin 1 in Rotterdam
IJsselmonde. Tramlijn 23 stopt voor de deur. De zaal is open om 19.00 uur. De entree is € 5,- per
persoon en de consumpties zijn € 1,- per stuk.

Wandelen in Verborgen Tuinen
Tuinliefhebbers kunnen het weekend
van 18 en 19 juni weer genieten van 109
Verborgen Tuinen verspreid over de stad
Rotterdam. Een tocht langs de tuinen in
de verschillende wijken is een geweldige
manier om de onbekende en verrassende
kant van Rotterdam te ontdekken. Vanwege Vaderdag zijn er in 34 tuinen bijzondere
activiteiten voor ouders met kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Houdt u van bewegen, muziek en gezelligheid én
bent u 50-plus? Kom dan gezellig dansen in Laurens
Antonius aan de Groene Tuin 1 in IJsselmonde. Op
zaterdag 4 juni treedt Ellly Lockhorst op. Elly zingt
lekkere dansnummers en recente hits van bekende
artiesten. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur
(zaal open) tot 22.30 uur. De entree is € 5,- per persoon en consumpties zijn € 1,- per stuk.

Weekeinde 4 en 5 juni

Feest in Museum Oud Overschie

In het weekeinde bruist het van de activiteiten in Museum Oud Overschie. Hoogtepunt
vormt de opening van de Wagenschuur. Op de plaats van de zwarte schuren is een
prachtige Wagenschuur verrezen. Reden genoeg om deze mooie aanwinst voor het Buitenmuseum feestelijk in gebruik te nemen.In zo’n 25 jaar is het Museum Oud-Overschie
uitgegroeid tot een niet meer weg te denken verzameling gebouwen en buitengebied in
Overschie en een organisatie van evenementen voor de hele Overschiese bevolking. Op
zaterdag zijn er van 12.00 tot 18.00 uur tal van activiteiten in en rond het museum. Tot vier
uur is er de Open Tuinendag, daarna is er de feestelijke opening en treedt er een blazersensemble op. Om half vijf is er de officiële overdracht van de voorzittershamer. Op zondag is
het museum open van twee tot vijf uur en is er ook de Open Tuinendag.
Adres: Overschiese Dorpsstraat 136-140, 3043 CV Rotterdam Overschie

Dinsdag 7 juni

Er is ook dit jaar een gevarieerd en boeiend
aanbod van tuinen: kleine, grote, strakke
of juist romantische tuinen, liefhebbers- en
designtuinen, tuinen langs oude rivierdijken
in Rotterdam Zuid, langs Bergse plassen en
Kralingse lanen, maar ook tuinen in Nesselande, de Afrikaanderbuurt en bij de havens
op Heijplaat. Het accent ligt op privétuinen,
maar er zijn ook enkele museumtuinen,
volkstuinen en - speciaal dit jaar - groene
schoolpleinen te bezichtigen en als vanouds Trompenburg Tuinen & Arboretum. Er zijn verschillende rondleidingen te volgen, in de Afrikaanderwijk bijvoorbeeld over het Landleven in de stad, er
is een poëzieprogramma en muziek te beluisteren.
Voor kinderen, die samen met hun ouders meekomen is daarom een feestelijke eigen ‘kaart’ beschikbaar, waarop het kinderprogramma is vermeld. In 34 tuinen is voor kinderen in de leeftijd van
4 tot 12 jaar iets leuks te doen. Kinderen kunnen zelf iets lekkers oogsten en bereiden, of een GPSboomheldenroute doen, gezamenlijk een sculptuur maken van levende materialen, de hoogte van
een boom opmeten of gewoon lekker lui naar een verhalenverteller luisteren. En natuurlijk kunnen
ze hun eigen Verborgen Tuin ontwerpen! Er zijn rondleidingen door en voor kinderen en nog veel
meer. Kinderen tot 12 jaar hebben, onder begeleiding van een volwassene, gratis toegang. De Tuinengids is vanaf 10 mei 2011 op diverse plaatsen in de regio Rotterdam verkrijgbaar voor
€ 9,00. Hierin staan de adressen met korte
beschrijvingen van alle deelnemende tuinen en
overzichtelijke routekaarten. Een entreebewijs
kost € 6,00 en geeft tijdens het hele weekend
toegang tot alle tuinen. Rotterdampashouders
krijgen korting. Eén tuinengids per gezelschap
volstaat.
Ontdek Rotterdam op een bijzondere manier!
Meer informatie op www.verborgentuinen.nl.

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!

Kunst door ouderen

Verrassende, kleurrijke kunst gemaakt door (wijk-)bewoners is te zien tijdens de tentoonstelling ‘Kom Erbij!, ontmoetingen in de wijk’, in Dienstencentrum Rubroek aan de Crooswijksekade 15. Van een groot en vrolijk herinneringenkleed tot schilderijen, portretten,
geboetseerde klei en sieraden. De feestelijke opening is op dinsdag 7 juni om 14.00 uur in
het dienstencentrum van Zorgcentrum Rubroek aan de Crooswijksekade 15. Er is levende
muziek en verse koffie, thee met wat lekkers!

9 t/m 18 juni

Orchidee Festival

Voor de eerste maal wordt er het Grandioos Orchidee Festival georganiseerd. Dit vindt
plaats onder de rook van Rotterdam in Nieuwerkerk a/d IJssel. Er wordt een schitterende
orchideeën show/verkoping gehouden, direct van de kwekerijen naar de consument. Vele
bekende en minder bekende soorten in ruime sortering. Keus uit duizenden planten van
€ 2.95 tot € 49.95 Dit wordt georganiseerd bij Kwekerij de Geranium (www.
degeranium.com), de kwekerij is al
bekend door haar geranium verkoop.
Kwekerij de Geranium, Bermweg
16A, 2911CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
Beperkte parkeergelegenheid, graag
aan een zijde van de weg parkeren!
Zondag’s gesloten.
KIJK OP WWW.ORCHIDEEFESTIVAL.
NL Zie ook de advertentie op pagina 14.

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

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

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,-.
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Kalender -Woensdag 15 juni

Unieke rit met stoomtrein
en rondvaart in Leiden

De Grote Dictatorshow

We zijn het bijna vergeten in het democratische Westen,
maar alleenheersers, ze bestaan nog steeds. In het
Midden-Oosten en de Arabische wereld bijvoorbeeld
lopen de grootheidswaanzin en paranoia van wispelturige dictators geregeld uit op merkwaardige excessen.
Ongegeneerd vliegvelden naar jezelf vernoemen, op
elke straathoek een portret van jezelf ophangen zoals
Arabische dictators doen. Of deden? De dictaturen in
de Arabische wereld staan onder druk. Er dient zich een
nieuwe tijd aan van vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Althans, zo lijkt het.

Museum Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
(RTM), Rederij De Drie Geuzen en Stoomtrein Valkenburgse Meer
organiseren op woensdag 22 juni en dinsdag 28 juni een unieke
dagtocht vanaf Heinenoord en Rotterdam Zuidplein naar de Stoomtrein Valkenburgse Meer voor een stoomtreinrit met daarna een
rondvaart door Leiden.

Arminius Denkcafé 20.00 uur, toegang gratis Museumpark 3 Rotterdam. http://www.arminius.nu

Weekeinde 18 en 19 juni

Verborgen Tuinen-dagen

Tuinliefhebbers kunnen het weekend van 18 en 19 juni weer genieten van 109 Verborgen Tuinen verspreid over de stad Rotterdam. Een tocht langs de tuinen in de verschillende wijken is een geweldige manier om de onbekende en verrassende kant van
Rotterdam te ontdekken. Vanwege Vaderdag zijn er in 34 tuinen bijzondere activiteiten
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Er is een gevarieerd en boeiend aanbod van tuinen: kleine, grote, strakke of juist romantische tuinen, liefhebbers- en designtuinen. De Tuinengids is vanaf 10 mei 2011 op diverse
plaatsen in de regio Rotterdam verkrijgbaar voor € 9,00. Hierin staan de adressen met
korte beschrijvingen van alle deelnemende tuinen en overzichtelijke routekaarten. Een
entreebewijs kost € 6,00 en geeft het hele weekend toegang tot alle tuinen. Rotterdampashouders krijgen korting. Eén tuinengids per gezelschap volstaat. Meer informatie: www.
verborgentuinen.nl.

Vertrek busstation Heinenoord: 1030 u./ Rotterdam Zuidplein
(toerbushalte) 10.45 u. De historische bus van de RTM, een ouderwetse standaardstreekbus uit de
vorige eeuw, brengt de deelnemers vanaf het busstation Heinenoord en het Zuidplein in Rotterdam
naar het Valkenburgse Meer bij Leiden (toerbushalte) in Rotterdam. Na aankomst bij de Stoomtrein
Valkenburgse Meer is er een lunch. Om 13.30 uur vertrekt de stoomtrein vanaf het Smalspoormuseum voor een rit langs het Valkenburgse Meer. Na aankomst bij de Wassenaarse Wetering wordt
overgestapt op één van de sloepen van De Drie Geuzen. De sloep maakt een rondvaart door de oude
universiteitsstad Leiden met prachtig uitzicht op de
historische panden en grachten. Aan boord van de
sloep wordt voor een drankje en een hapje gezorgd.
Daarna is er een rondleiding door de middeleeuwse
Burcht van Leiden. Voor de terugreis is er gelegenheid
om op een zonnig terras bij te komen van de opgedane
ervaringen. De RTM-bus vertrekt om ± 17.00 uur
weer naar Rotterdam, respectievelijk Heinenoord. De
opbrengst van deze tocht komt geheel ten goede aan
onderhoud en restauratie van stoomtreinen, bussen en
sloepen. Kosten van deelname aan deze unieke gecombineerde tocht bedragen 50,00 euro per persoon, alles inclusief (behalve de drankjes op het terras).
Inschrijven kan per e-mail: combitochten@gmail.com met vermelding van datum, opstappunt en
aantal deelnemers, of per telefoon: 078-6742663 of 06-20082503.

Woensdag 22 juni en dinsdag 28 juni

Festiviteiten in Museum Oud-Overschie

Unieke stoomtreinrit

Museum Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), Rederij De Drie Geuzen en Stoomtrein
Valkenburgse Meer organiseren op woensdag 22 juni en
dinsdag 28 juni een unieke dagtocht vanaf Heinenoord en
Rotterdam Zuidplein naar de Stoomtrein Valkenburgse
Meer voor een stoomtreinrit met daarna een rondvaart
door Leiden.
Vertrek busstation Heinenoord: 10.30 u./ Rotterdam
Zuidplein (toerbushalte) 10.45 u.

Het stichtingbestuur van Museum Oud-Overschie nodigt u uit voor een tweetal belangrijke
gebeurtenissen. In het weekend van 4 en 5 juni bruist het van de activiteiten.

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

Vakantie in het

Vakantie in het

van Brabant

van Brabant

Arrangement24
speciaal
voor Senioren
Kerstarrangement
december
tot 01 januari

€ 700,00
Kerstarrangement
24 december tot 01 januari

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

De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
De
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en toeristenbelasting.
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
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krijgt u nog meer
aangeboden!
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van douche, toilet, kitchenet- en als u iets te vieren hebt.
Alexander/Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

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

Overnachten
in stijl...

gratis advertentie

Kosten van deelname aan deze unieke gecombineerde tocht bedragen € 50,00 per persoon, alles inclusief (behalve de drankjes op het terras).
Inschrijven kan per e-mail: combitochten@gmail.com met vermelding van datum,
opstappunt en aantal deelnemers, of per telefoon: 078-6742663 of 06-20082503.

Hoogtepunt vormt de opening van de Wagenschuuren aansluitend de bestuuroverdracht door John
van den Berg. Op de plaats van de zwarte schuren is een prachtige Wagenschuur verrezen. De oude
schuren waren bouwvallig en na verwijdering van de asbestdaken werden ze eind 2008 gesloopt.
Het nieuwe bouwwerk kon met financiële ondersteuning van diverse sponsors tot stand gebracht
worden. Reden genoeg om deze mooie aanwinst voor het Buitenmuseum feestelijk in gebruik te
nemen. De opening wordt verricht door Kees van der Meer, dagelijks bestuurder Deelgemeente Overschie. In zo’n 25 jaar is het Museum Oud-Overschie uitgegroeid tot wat het nu is: een niet meer weg
te denken verzameling gebouwen en buitengebied
in Overschie en een organisatie van evenementen
voor de hele Overschiese bevolking. De grote
initiator en ontwikkelaar John van de Berg zal na al
die jaren de bestuurshamer overdragen aan Peter
Hoogendoorn. Graag willen wij John samen met
u uitgebreid bedanken voor het geweldige werk
dat hij de afgelopen jaren voor het museum en
Overschie heeft gedaan.

Seizoens
arrangement

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
Zomerse midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

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?

6 t/m 11 juni: nationale
collecte Handicap.nl
Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango
Meer informatie: www.handicap.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

BUNGALOWPARK

cktail
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et
buff
nch
bru
• 1 Verrukkelijk
(alleen op zondag)

SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure

99,50

p.p.

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

Tel.: 045 - 544 12 42
WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Bungalowpark Sim
pelveld
Bungalowpark
Simpelveld
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!
Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice
Sleutelservice

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

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

AB schachtloze
huisliften
Dé oplossing
als traplopen
een probleem
is maar u
niet wilt
verhuizen!
De voordelen:
Géén schacht dus
géén ruimteverlies.
Geschikt voor rolstoelen.
Zeer geschikt voor bestaande
woningen.
Lage installatiekosten.
Korte montagetijd.
Geen liftkeuring nodig.
Lage onderhoudskosten.
Subsidie mogelijk bij medische
indicatie.
Meer weten? Bel (0181) 32 08 21 of bekijk
het filmpje op www.ab-huisliften.nl.

Redoute 22
3221 LM Hellevoetsluis
T (0181) 32 08 21
info@ab-liften.nl
www.ab-huisliften.nl

Frans de Woningontruimer
g

De kleinste details

advertentie oud rotterdammer 25052011.indd 1

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de kleine details.
Door aandacht en kennis van zaken. Door rust en planning.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen van Van der Kraan
als geen ander, dat een uitvaart moet worden omringd met zorg
en respect.

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

25-5-2011 16:57:45

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.

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

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl
Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488

Jan van de Breevaart,
uitvaartverzorger

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • frans@dewoningontruimer.nl • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland
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De Boekenkast

Lens van Hartog reactie’s op DDLVH
foto 86

Een boek vol voetbalverhalen:

Die Zit!

Oud-sportjournalist Piet Ocks heeft de smaak te pakken. Verraste hij ons vorig jaar met zijn boek ‘Zullen wij laten hoo-ooren
… SP-AR-TA!’, nu is zojuist verschenen ‘Die Zit!’, een boek vol
aansprekende voetbalverhalen uit een recent verleden.
Oude en recente voetbalverhalen
zijn populair. Zo vormen ze tegenwoordig een belangrijk onderdeel
van de verschillende voetbalpraatprogramma’s op de televisie.
Piet Ocks blijkt een ﬁjne neus
te hebben gehad voor de meest
hilarische, menselijke en boeiende
voetbalverhalen. Hij heeft ze in
zijn werkzame periode - bij vooral
het Rotterdams Nieuwsblad opgetekend. Opvallend daarbij is,
dat ze bijna allemaal wel iets met
elkaar te maken hebben. Zij gaan
over oud-trainers, -voetballers en
-scheidsrechters uit het betaald
voetbal. Bekende voetbalmannen
als Bob Janse, Henk Zon, Michel
Valke, Rob Jacobs, Jan Boskamp,
Piet de Visser, Rinus Gosens,
René en Cor van der Gijp en vele
anderen komen uitgebreid in het
boek aan bod. Honderden, veelal
humoristische, voorvallen bij allerlei clubs passeren de revue.
Alleen al met de verhalen gehoord
in de sportzaak van trainer Bob
Janse aan de Oostzeedijk Beneden,
zou een heel boek gevuld kunnen
worden. De sportzaak was net de
zoete inval. Je kon er onder meer
horen dat Wim van Hanegem als
Xerxaan bij Volkswagendealer
Hoogenboom werkte, maar daar

al snel werd vrijgesteld, omdat hij
nog geen stekker kon repareren.
Over Excelsior-voorzitter Henk
Zon is ook genoeg te verhalen.
Zon was van grote betekenis voor
de Rotterdamse en Nederlandse
voetbalgeschiedenis. Al is zijn
naam ook voor eeuwig verbonden
met de oud papier-acties voor zijn
club. De volgende anekdote blijft
ook in het boek niet onvermeld:
Bij het zien van een enorme
hoeveelheid ingezameld oud
papier, draaide Henk zich om naar
de mannen van de papierploeg en
riep: ‘Jongens, gaan jullie Jaap
Bontenbal even bellen, we kunnen
Cruijff kopen!’
De verhalen roepen nostalgische
voetbalgevoelens op. Tijdgenoten
zien het allemaal nog voor zich
gebeuren. Enkele andere opmerkelijke passages uit het boek: Jörgen
Kristensen: ‘Ik heb een mooie tijd
gehad. Sportief gezien was Feyenoord mijn beste periode, maar de
sfeer bij Sparta was echt geweldig.
Dat was mijn leukste periode met
jongens als Nol Heijerman, Hans
Bentzon, Jan van Beveren, Pim
Doesburg, Jan Klijnjan en Hans
Eijkenbroek. Ja, we gingen wel
eens stappen’.
Jan Boskamp bij Feyenoord: ‘Ik

- Drie grootheden uit Feyenoord’s
gouden tijd: Cor van der Gijp, Henk
Schouten en Coen Moulijn. -

kreeg me een bonje met Wiel
Coerver! Hij liet mij in een oefenwedstrijd tegen Stuttgart op de
bank beginnen, terwijl ik alle wedstrijden had gespeeld. Het was dat
Wim Jansen me tegenhield, anders
had ik hem een joekel gegeven’.
Over René van der Gijp: ‘Hij had
een broertje dood aan meeverdedigen en hij was geen loopwonder.
’Had ik,’ vervolgt Van der Gijp,
’maar tien procent van het doorzettingsvermogen van mijn vader
gehad, dan had ik er veel meer uit
gehaald’. Piet Ocks slaagt er in
met het boek te boeien van begin
tot het eind. Heb je een verhaal
gelezen, dan kun je niet wachten
om aan het volgende te beginnen.

RET-koor telde 75 leden
Foto 86 in ‘Door de lens van Hartog’ van twee weken geleden leverde
een tiental – vrijwel identieke - reacties op. Een samenvatting. Marianne van Hengel was bevriend met een lid van het RET-Mannenkoor.
Ze herinnert zich de namen van Joop van de Heuvel, Jan Wander,
Jan Keijzer, Nico van de Pluijm en Frans Bos. ,,Het koor telde toen 75
leden.’’ En: ,,Iets vreemds hebben ze meegemaakt met dirigent Piet
Struijk. Op dinsdag, na de repetitie gaf hij tegen zijn gewoonte in,
sommige koorleden een hand. Een week later hoorde het koor dat
Piet in die week was overleden en ook al begraven was. Zijn familie
had dat niet bekendgemaakt.’’

Cees Zevenbergen
‘Die zit! Een reeks hilarische,
menselijke en boeiende (levens)
verhalen uit de voetbalwereld’ is
een uitgave van Coolegem Media
Rotterdam. Het boek telt 232 pagina’s met vele foto’s en kost 16,95
euro. Zie elders in deze krant
de bon voor de Vrienden van de
Oud-Rotterdammer. Zij kunnen het
boek kopen voor 14,95 euro.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (87)

C.M. (Cees) Ouwerkerk (ouwerkerk72@zonnet.nl) is sinds 1976 secretaris van het koor.
,,De foto is gemaakt in de Rivièrahal tijdens
een optreden ter gelegenheid van het op 16
juni 1984 geboren olifantje Bernhardine,
waar we tevens onze nieuwe elpee presenteerden.’’ En: ,,Het doet mij deugd dat wij
weer eens in de publiciteit staan. Ons koor
bestaat nu nog uit slechts 28 actieve leden.
Nieuwe zangers aantrekken is moeilijk, zeker
vanuit het RET-personeel. Het is niet direct
een must dat je bij de RET werkzaam moet
zijn. De meesten koorleden op de foto zijn
ondertussen overleden.’’
Rotterdammer Bob Wander is enkele jaren
lid van het koor geweest. Hij herkent zijn

broer Jan als negende van links op de foto.
,,Destijds was hij solist bij het koor en hij
staat nog steeds met zijn kraam op de boekenmarkt in het centrum van Rotterdam.’’
Kitty van der Wielen-Rouss (kvdwielen@
casema.nl) mailt: ,,Mijn vader, Jan Rouss,
was jarenlang lid van het koor. Het was zijn
lust en zijn leven, ook na zijn pensionering.
Toen het zingen er niet meer in zat vanwege
kortademigheid en hartproblemen, ging hij
nog wel naar de bingomiddagen die door
leden van het mannenkoor werden georganiseerd.’’ In een aantal reacties werd gevraagd
wanneer deel 3 verschijnt: naar verwachting
eind 2012.

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.

Van Oldenbarneveltschool
Binnenstadsdag was een jaarlijks groot feest
voor alle Rotterdammers in en rondom het
stadhuis. Het kreeg in 1976 gestalte onder
burgemeester André van der Louw en bleef
gedurende een kwart eeuw een aantrekkelijk
evenement met telkens een ander thema. Het
was bedoeld om stadsbestuur en bevolking tot
elkaar te brengen. Zowel de burgemeester als
alle wethouders hadden een taak binnen het
stadsfeest en waren op straat aanspreekbaar.
Voor iedereen wel was er wel iets te beleven
tussen circusacts en bijzondere demonstraties.
Voor leerlingen van de Van Oldenbarneveltschool van de Jagthuistraat 14 in het Nieuwe
Westen was het een bijzondere happening.
Zij kregen de opdracht gedichten te schrijven
en die mochten ze op Binnenstadsdag 23 mei

1982 komen voorlezen in de Burgerzaal van
het stadhuis. Dat deden ze met verve voor
een breed publiek en ook voor de lenzen van
foto- en ﬁlmcamera’s. Op dat moment zullen
ze niet hebben geweten dat hun school werd
geopend op 2 september 1923 en dat het eerste
schoolhoofd L.G. Randwijk was, die op 13
juli 1936 in Voorburg overleed. Hij werd 71
jaar. De kinderen op de foto kunnen ondertussen ruim veertig jaar zijn en hebben wellicht
nu zelf kinderen op de basisschool. De foto is
geselecteerd voor deel 3 van de trilogie ‘Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’, die volgend
jaar verschijnt. Uiteraard zijn we nieuwsgierig
naar de namen van de kinderen en ook wie de
mevrouw is die zo aandachtig luistert. Reacties
graag naar reinw@telfort.nl

Pagina 18

Dinsdag 31 mei 2011

Meubeltoonkamers MODERN

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

Engels of Frans leren

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

Individueel of groeples

Tel: 06 478 407 44
Web: www.karenijzerman.nl

TE KOOP GEVRAAGD

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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

Voorbeeld uit onze grote collectie meubelen.

Bij modern in schiedam vindt u betaalbare kwaliteit in stof en leder.
Zoals dit model leverbaar als 3 of 2 zit en fauteuil in vele kleuren leder.
Parkeren voor de deur

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

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel.: 06 - 25 16 21 55

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

Zwarte strepen
in uw wasgoed?

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Drents Friese Wold, rust-ruimte.
Te huur Vrijst. luxe 6 pers.
bungalows, ook div. arr.
WWW.BOSMEER.NL 0031(0)561-43.36.72

www.vetluisweg.nl

ZOMER ARRANGEMENT € 111,00 p.p.
2x overn, 2x ontbijtbuff, 2x3g.diner
www.wapserherberg.nl / 0521-551278

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Het comfort
van Papendrecht

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

Open huis

vrijdag 10 en 17 juni
r
van 11.00 tot 12.00 uu
70
Zonnedauw
De privacy van uw eigen comfortabele
huurappartement. De gezelligheid
van contact met medebewoners. Het
intieme appartementencomplex aan
de Zonnedauw combineert het beste
van twee werelden!

Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488
Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582

Diverse typen drie- en vierkamerappartementen met ruime woonkamer,
open keuken en royaal balkon.
Groene woonomgeving met parkeergelegenheid op eigen terrein.
Winkelvoorzieningen en openbaar
vervoer op loopafstand.
Aanwezigheid van een huismeester.
Gezellige bewonersruimte met tv,
biljart en barretje en uitgebreide
huisbibliotheek.
Appartementen te huur vanaf € 710,per maand exclusief servicekosten.
Voor meer informatie of voor het plannen van een bezichtiging:

010 - 266 00 00

Een

gedenksteen

zorgt

voor

een

speciale herinnering aan een dierbare.
Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze
site voor de mogelijkheden of neem voor
een persoonlijke advies contact met
ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.
Compensatieregeling bij
dubbele woonlasten. Me
er
weten? Bel met Ver wey
Vastgoed, 010 - 266 00
00.

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

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam
Tel. 010 - 270 90 09
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De gevaarlijkste speelplaats
van Rotterdam West
Begin jaren zestig waren de kinderen talrijk, ook in Rotterdam West, er waren grote gezinnen in die
tijd. Echt breed hadden de mensen het niet, dus als je als kind een graantje wilde meepikken, moest je
er snel bij zijn. Tijdens de schoolvakantie trok je er op uit met je vrienden. Wij woonden allemaal aan
en rond de Hogenbanweg en Schiedamseweg beneden aan de dijk. Er was een plek die bijzonder in
trek was: het rangeerterrein bij de Merwehaven achter de Rotterdamsedijk.
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De wagons werden daar geladen met
fruit en allerlei andere goederen voor
de export en met een locomotief
gerangeerd door middel van (met
de hand bediende) wissels en achter
elkaar vast gekoppeld om vervolgens
naar het buitenland getransporteerd
te worden. Het rangeren en koppelen
maakte veel herrie, want de stootbumpers klapten hard tegen elkaar aan.
De fascinatie voor dit schouwspel riep
bij veel kinderen de behoefte op dit
van zo dicht mogelijk te bekijken. Er
ontstond dan ook snel een wedloop
wie er als eerste in slaagde een gat
te graven en onder het hek door te
kruipen. Dat hek begon aan het begin
van de Merwehaven bij de grens met
Schiedam en liep langs de Rotterdamsedijk richting Hudsonstraat, maar
verder ben ik het spoor bijster. Dat
graven lukte nooit in een keer en het
leuke was, dat als je een paar dagen
later weer bij het hek stond om de
doorgang groter te maken, er altijd wel
weer kinderen geweest waren om te
graven met hetzelfde doel voor ogen.
Uiteindelijk lukte het ons onder het
hek door te kruipen, dat deden we dan
na etenstijd anders werden we betrapt.
Het was levensgevaarlijk. De spanning was voelbaar. Je moest onder de

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

wagons doorkruipen en er was altijd
de angst dat er misschien toch nog een
wagon ging rijden.
Hangsloten
Op zekere dag stonden we te kijken
naar de havenarbeiders en zagen dat ze
de deuren dichtschoven van de wagons
en vast klikten met grote hangsloten.
Na het eten gingen we terug; onder
het hek door en de eerste rij wagons
onderdoor om bij de lange rij wagons
te komen, die klaar stonden om de
volgende dag te vertrekken. We gingen
alle hangsloten controleren of ze wel
goed dicht geklikt waren. Plotseling klonk er een kreet; een van de
jongens had een slot open gekregen.
We schrokken eigenlijk ook wel, maar
schoven de deur toch maar open.
Onze mond viel open toen we de
inhoud van de wagon zagen: heerlijke
perziken, de een nog mooier dan de
ander. En dan een hele wagon vol. We
hadden niets bij ons om de perziken
in te stoppen, maar hadden toch wel
trek, hoewel we net gegeten hadden.
We trokken een kistje uit de wagon en
gingen eten en eten. Dat duurde wel
even, want we waren met vijf jongens.
We namen ieder nog wat perziken onder onze trui mee en verdwenen weer

onder het hek door. Thuis aangekomen
zei ik tegen mijn moeder dat er een
kist perziken van een vrachtauto was
gevallen. Ze geloofde me en zat even
later heerlijk te eten van het oneigenlijk verkregen fruit.
De Merwehaven oefende altijd een
grote aantrekkingskracht uit op ons
kwajongens. Er was altijd bedrijvigheid. De schepen voeren af en aan en
de havenarbeiders waren altijd in en
om de loodsen of op de schepen aan
het werk. En dan had je nog de vissers,
die steevast langs de kant van de haven zaten te vissen en moppentappend
ladingen met spiering vingen.
We gingen altijd kijken. Als ze genoeg
hadden gevangen en het zat waren,
zeiden ze tegen ons: “Jongens, ga
maar een emmer halen bij je moeder
en neem allemaal een dubbeltje mee,
dan krijgen jullie een emmer spiering.”
Van dat dubbeltje kochten ze weer
aas om te kunnen vissen. Binnen de
kortste keren waren we terug, met een
lege emmer en een dubbeltje en kregen
ieder een emmer spiering. Ze werden
gelijk gebakken om bederf te voorkomen. De vislucht was goed te ruiken
in de straten (de reuzel ook), maar het
was erg lekker.
De kinderen van onze bovenburen

- Bij de Merwehaven was altijd wat te beleven. In dit geval stond de
lading van een kustvaarder in lichterlaaie -

stonden steevast op het balkon als mijn
moeder de spiering stond te bakken
en riepen dan bijna tegelijk in koor
(want ze waren met veel kinderen):
“Oh buurvrouw, wat ruikt het toch lekker.“ Mijn moeder had een ruim hart,
ze vroeg de buurkinderen de pan te
laten zakken. Die kwam dan aan twee
touwtjes naar beneden en mijn moeder
deed daar dan wat spiering in.
Sinasappelen
In de buurt van de fruitveiling stond
ook een loods met kaneel. De kaneelstokken zaten in jute zakken. Terwijl
ik dit schrijf, komt die heerlijke lucht
weer naar boven. Er lag ook een soort
poederlaagje overheen, dat leek wel
bruin ﬂuweel. Soms kreeg je wel eens
wat van de havenarbeiders. Ze wisten
maar al te goed dat we daar niet voor
niets liepen. We hadden ook wel eens
pech. Meestal gingen we met een
koppel van twee jongens op pad, dan
had je meer succes. Ik had een grote
boodschappentas meegekregen van
mijn moeder, want ik kon haar overtui-

gen dat ik met een volle tas fruit thuis
zou komen.
We hadden geluk, want na een paar
uur hadden we de tas vol sinasappelen.
Wij waren als kwajongen natuurlijk
blij en trots dat het ons gelukt was
en gingen gelijk naar huis. We liepen
langs de loodsen de hoek om, de Merwehaven op richting Hogenbanweg.
Daar zagen we een groep jongens, die
er niet bepaald vriendelijk uitzag. Het
gevolg was dat we de tas met sinasappelen moesten inleveren, anders werden we in elkaar geslagen. Ik smeekte
nog of we de tas terug konden krijgen.
Tevergeefs. Een van de jongens had
kennelijk toch een beetje medelijden,
want we kregen allebei een sinasappel,
maar we moesten wel snel wegwezen.
Ik had voorlopig geen zin meer om
naar huis te gaan. Nadat ik uiteindelijk
moed had verzameld, beloofde ik mijn
moeder plechtig dat ze een nieuwe tas
zou krijgen, al moest ik ervoor gaan
werken.
Johan Stokhof

De vos met de neushoorn
MACS, de afkorting van Maritime Carrier Shipping, heeft schepen met bloemrijke namen. Zo varen er de RED
CEDAR, PURPLE BEACH, GOLDEN ISLE en AMBER LAGOON. Als enig dier in de serie is deze GREY FOX een uitzondering. Wat ze wel gemeen hebben is een opvallende neushoorn op de scheepshuid. Dat heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de schepen een dienst op Zuid-Afrika onderhouden.

- Foto: Cees de Keijzer van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

MACS zetelt in Hamburg en de vele jaren dat deze
dienst bestaat is Rotterdam altijd een van de aanloophavens geweest. In Europa worden daarnaast ook Vigo,
Immingham, Hamburg en Antwerpen aangedaan en in
Zuid-Afrika zijn dat de havens Durban, Richards Bay,
Kaapstad en Walvisbaai.

‘grijze vos’ heeft vier zwenkkranen als laadgerei, waarmee men zelf kan laden en lossen in havens waar geen
containerkranen of andersoortige walkranen zijn. Ze
zijn grijs geschilderd, wat de naam nog enigszins eer
aandoet, want de rest is overwegend zwart en wit, nog
wat rood, met daarbij een blauwe schoorsteen.

De multipurpose schepen hebben in Rotterdam als stuwadoorsbedrijf Steinweg in de Beatrixhaven en kunnen
gecombineerde pakketten ladingen vervoeren. Allerlei
soorten breakbulk of stukgoed, maar ook lading in zakken of big bags, non-ferro broodjes, alsmede gestorte
lading in de onderruimen. Tevens is er capaciteit voor
1908 TEU (20 voets containers).

Met een lengte van 192 meter en 27 meter breed heeft
de GREY FOX een draagvermogen van 33.684 ton en
vaart onder de vlag van de Marshall Islands, een groep
van 34 koraalatollen in de Paciﬁc. De ‘thuishaven’ Majuro staat voor MACS, dat zowel manager als charteraar van het schip is, borg voor een aantrekkelijk ﬁscaal
regime. In de vaart gekomen in 1998, is deze vos nu
dertien jaar oud en kan dus nog wel een tijdje mee.

Er zijn ook een aantal 40 voeters (die voor 2 TEU
gelden) zichtbaar maar alles bij elkaar geen 1908. De

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.

Pagina 20

Dinsdag 31 mei 2011

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

(advertorial)

(advertorial)

Vakanties voor ouderen Miedema & Zn.:
met zorg en aandacht Voor ambachtelijk meubelwerk
“Meubelstofferen is een vak. Voor
allerlei stoffeerwerk, leer- en
antiekrestauratie en interieuradviezen kunnen mensen bij ons
terecht.” Aan het woord is de heer
Miedema van Miedema & Zn, zo’n
ouderwets, vertrouwd Hollands
bedrijf, waar kwaliteit, service en
persoonlijke interactie hoog in het
vaandel staan.

Stichting Mens en Samenleving organiseert al 40 jaar vakanties voor
ouderen. Onder de naam SMS Vakanties organiseert deze stichting
kleinschalige vakantieweken in Nederland voor zelfredzame ouderen
en ouderen die (deels) afhankelijk zijn van zorg. Jaarlijks gaan circa
700 ouderen met deze stichting op vakantie.
Wilt u kennismaken met de
vakanties van Stichting Mens en
Samenleving? Maak dan gebruik van
een speciaal lezersaanbod. Lezers
van dit blad ontvangen eenmalig 5%
korting p.p. tijdens de vakantieweek van 22 t/m 29 augustus 2011
in Hotel Villa Nova in Zorgvlied
(Drenthe). Hotel Villa Nova is een
sfeervol en knus hotel met prachtige
kamers. Het hotel heeft een mooi
eigen terrein met een vijvertuin en
ruime terrassen.
De prachtige natuur in de omgeving
spreekt tot de verbeelding. Deze
vakantieweek is speciaal voor zelfredzame ouderen. Geïnteresseerden
voor dit lezersaanbod kunnen bellen
met 0318 – 485 183 voor meer informatie en aanmeldingsformulieren.
Stuur met uw aanmeldingsformulier
de advertentie ‘Nooit te oud voor vakantie’ mee die u in deze krant vindt
om voor de korting in aanmerking te
komen. Wilt u vrijblijvend een gratis
brochure ontvangen? Bel dan ook
met 0318 – 485 183.

Zorg en aandacht
Uit ervaring blijkt dat wanneer
ouderen eenmaal met Stichting Mens
en Samenleving op vakantie zijn
geweest, ze vaker met deze stichting
op vakantie gaan. Eén van de
vakantiegasten vertelt: “Voor de 8ste
keer heb ik een vakantieweek mogen
meemaken. De vrijwilligers hebben
weer alles gedaan om het ons naar
te zin te maken en het eten was heel
goed. Ik heb gelukkig weer kunnen
ontdekken dat ik niet te oud ben om
met vakantie te gaan!” De vakantiegasten van SMS Vakanties geven aan
dat de zorg en aandacht die ze van de
vrijwilligers krijgen hen goed doet.
Het ‘onder de mensen zijn’ is een ander aspect van de vakanties dat door
de gasten als positief ervaren wordt.
Uit de ontmoetingen die tijdens de
vakanties plaatsvinden, bloeien soms
vriendschappen op. Mensen bellen
elkaar thuis op of boeken een jaar
later opnieuw een vakantie, maar
dan samen.
Kijk voor meer informatie op
www.smsvakanties.nl.

Met de zomer voor de deur heeft het
bedrijf de collectie uitgebreid met een
prachtig assortiment mooie, nieuwe
stoffen, bijvoorbeeld voor de uitgebreide stoffencollectie, in de vestigingen in Rotterdam, Schiedam, Gouda
en Bussum. “Niet de prijs, maar de
kwaliteit moet aanleiding zijn met ons
in zee te gaan”, aldus de heer Miedema.
De ambachtelijke meubelstoffeerder
geeft aan dat meubelstoffering weer erg
in opkomst is, zowel voor moderne als
klassieke meubelen. “In deze periode
letten de mensen weer op de kleintjes en
soms is het opnieuw laten stofferen van
een meubelstuk goedkoper dan nieuw
te kopen. Het is een groeiende markt en
met name bij mooiere meubels, kiezen
mensen er vaker voor hun meubels
opnieuw te laten bekleden. Dan heb je
het over topmerken als Leolux, Gelderland, Gispen, Artifort, Chesterfield ,
Rolf Benz, Harvink, Oisterwijk en ga zo
maar door.”

Service
De eerder genoemde service onderscheidt Miedema & Zn van andere bedrijven in de branche, denkt de eigenaar.
“Bij ons hoeven mensen geen maanden
te wachten voordat ze geholpen worden.
We komen vrijblijvend bij de mensen
thuis. Waarom? Omdat elk meubelstuk
anders is. Elke bank is verschillend qua
vulling en dat luistert nauw. Wij doen
niet aan natte vingerwerk”, verzekert
hij. Als extra service worden de meubels

gratis bij klanten opgehaald en bezorgd
en er wordt drie jaar garantie verleend.
Miedema & Zn is aangesloten bij Centrale Branche Woonvereniging (CBW).
Miedema & Zn kunt u op de volgende
adressen vinden:
Kleiweg 135, Rotterdam, 010-2188876
Dam 22, Schiedam, 010-2734727
Veldweg 22, Bussum, 035- 6912905
Goejanverwelledijk 48a, Gouda, 0182599220

Capelseweg 112
2907 XC Capelle aan den IJssel
Tel.:
010-4500918
E-mail: info@vermeerverhuizingen.nl
Internet: www.vermeerverhuizingen.nl

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

uw kortingsbedrag in euro’s

Alleen maar
liever samen?

Opticien

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

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

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Ter gelegenheid
van het 10-jarig
jubileum ontvangt u
in de
hele maand juni:

500 euro
korting
op alle
occasions








Wegenbelasting vrij
Verbruik 1:35
Geen autorijbewijs
De grootste dealer
van Zuid-Holland
Voor kwaliteit en
service!!!

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN

Vollebregt Brommobiel



Edisonweg 30
2665 JC Bleiswijk
010-5219218
www.vollebregtbrommobiel.nl





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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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Logeerhuis
De Buren
Niet iedereen die ziek is
geweest en/of in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft
de beschikking over een
netwerk van familie, buren,
vrienden en kennissen, die
je nodig hebt in de periode
om te herstellen.
Herkent u deze situatie of behoort u tot
deze groep mensen? Dan is Logeerhuis
De Buren een goede oplossing voor u!
Het logeerhuis heeft plaats voor vier
gasten en gaat uit van een maximale
verblijfsduur van zes weken, waarna
men weer terug keert naar de eigen woning. Elke gast heeft een eigen (slaap)
kamer. Voor verblijf in het logeerhuis is
geen indicatie nodig. Er wordt wel een
kleine bijdrage voor de verblijfskosten
gevraagd. Logeerhuis De Buren is een
vrijwilligersproject waarin vrijwilligers
burenhulp geven. De vrijwilligers zijn
dagelijks op vaste tijden aanwezig en
bieden hulp daar waar nodig. Daarbuiten kan gebruik gemaakt worden van
de personenalarmering. Wij gaan er
vanuit dat gasten zich zelfstandig kunnen bewegen. Als er thuiszorg nodig
is, kan deze ingeschakeld worden (net
zoals dat bij u thuis zou gebeuren).
Ook staat het logeerhuis open voor
mensen die om een andere reden een
tijdelijk logeeradres nodig hebben.
Logeerhuis De Buren is gevestigd aan
de Cordell Hullplaats 141 in Rotterdam Ommoord. Het huis bestaat uit
een woonkamer, badkamer, keuken
voor gezamenlijk gebruik en vier
aparte slaapkamers. Heeft u belangstelling, wilt u meer weten of wilt u zich
aanmelden? Neem contact op via 010
– 466 67 22. Informatie kan ook via
info@logeerhuisdeburen.nl of via de
site www.logeerhuisdeburen.nl

UVV zoekt
vrijwilligers
Heeft u een paar uren vrije
tijd over en wilt u deze inzetten voor iemand die wel wat
hulp kan gebruiken?
Meld u zich dan bij ons. Unie Van
Vrijwilligers heeft diverse vrijwilligersvacatures in de zorg en welzijn in
Spijkenisse:
UVV zoekt o.a. gastvrouw/-heer voor
een restaurant in verzorgingshuis of
revalidatiecentrum, bezoekvrijwilligers en gastvrouwen/-heren voor
verzorgingshuis en ziekenhuis, assistenten (re-)creatieve activiteiten en
gastvrouwen/-heren in verpleeghuis.
Wij helpen u graag verder
Heeft u interesse om vrijwilliger te
worden? Neemt u dan contact op met
UVV: 010 – 413 08 77 of info@
uvvrotterdam.nl. Voor meer informatie
en een volledig overzicht van de vacatures: www.uvvrotterdam.nl
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- De watersnoodramp van
1 februari 1953 trof de Rosestraat
en ook de trambaan van de RTM, waar
rechts de mannen lopen. Foto uitgeverij
Arnoud Voet/Jan Roovers -

Documentaire over
de ‘verdwenen’ Rosestraat
Waar ooit de bevolking van de Rosestraat uitkeek over het Gemeentelijk Groothandelsterrein richting Binnenhaven met
daartussen geparkeerde locomotieven en wagons van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), loodsen van bedrijven als Erdo Dakbedekking en Oving in ijzer en staal, staat nu het halve kilometer lange wooncomplex De Peperklip.
De eerste paal voor dit bijzondere
gebouw met 549 woningen van
het architectencollectief HoogstadWeeber-Schultze-Van Tilburg werd
geslagen op 27 april 1981. De
familie J. de Swart kreeg in 1982 de
eerste sleutel uitgereikt. Ooit woonde
die in het Brabants Dorp en het gezin
was daar bekend voor de inzet voor
onder meer de roemruchte voetbalvereniging DOK (Door Oefening
Krachtig).
Op het hoogtepunt woonden in de
kinderrijke en één kilometer lange
(oude) Rosestraat zevenhonderd
gezinnen, ruim vierduizend mensen.
Hoewel zij volgens de volksmond
asociaal waren, stond er geen woning
leeg. Als er eentje leeg kwam, stonden kandidaten te trappelen en waren
bereid ‘sleutelgeld’ of andere overnamekosten te betalen. Zeker kort
na de Tweede Wereldoorlog, toen
de woningnood afschuwelijk groot
was. Getrouwde kinderen woonden
noodgedwongen langdurig in bij hun
ouders, alvorens ze een eigen woning
toegewezen kregen. De Rosestraat
was geen uitzondering met kamertjes
op zolder tussen de hanenbalken.
Met een simpel tweepolig draadje
werd van beneden de elektriciteit
doorgetrokken. Om de haverklap
sloegen de zekeringen (stoppen) door
als die te warm werden. Af en toe
vertaalde het onveilige gedrag zich in
een ﬁkse binnenbrand.
Omdat al in de jaren vijftig bekend

- De Rosestraat met links de Steven Hoogendijkstraat. Rechts de rails van de RTM-trein
in de richting van Hillesluis. Foto Rein Wolters -

was, dat de spoorlijn tussen de Oranjeboomstraat en Rosestraat vervangen zou worden door een tunnel en
de woningen tegen de vlakte gingen,
deden huiseigenaren vrijwel niets
meer aan onderhoud. Verpaupering
was het gevolg en ook verhuren aan
mensen van buitenlandse afkomst,
in dit geval de eerste Italiaanse en
Spaanse gastarbeiders. Daarmee
begon de uittocht naar een voor die
tijd moderne woning in Hoogvliet,
Alexanderpolder of IJsselmonde. De
groeigemeenten Spijkenisse, Capelle
aan den IJssel en Hellevoetsluis
waren ook in zwang. Het slopen van
stukjes Rosestraat begon en dat zette
zich in de jaren zeventig door.
Bakkerij
Steeds meer woningen en winkels
kwamen leeg te staan, zoals die van
het bekende bakkersgeslacht Piet en
Loes Degenkamp. Hun winkel en
bakkerij op nummer 328 verruilden

ze voor een nieuwe vestiging aan de
Polderlaan in de wijk Hillesluis. Met
hen was daarmee de laatste van een
tiental middenstanders van het stuk
Rosestraat tussen Roentgenstraat en
Station-Zuid vertrokken. Dit gedeelte
is volledig verdwenen en niet meer
bebouwd met woningen, omdat daar
twintig jaar geleden de Willemsspoortunnel is gekomen. Er resten
nog enkele plukjes panden op de al
deels gesloopte Rosestraat tussen de
Roentgenstraat en Nassaukade, met
het roemruchte café De Stoomtram
als laatste strohalm naar het verleden.
Binnenkort verdwijnen ook die onder
de slopersmoker. Het enige dat nog
een band heeft met het verleden
van de Rosestraat is het voormalige
RTM-stationsgebouw op de hoek van
de Entrepotstraat. Daar is onder meer
een kinderdagverblijf in gehuisvest.
Van de oorspronkelijke wijk
Feijenoord is trouwens vrijwel
niets meer over. Aan de voormalige

- Het RTM-station Rosestraat met restauratie en wachtruimte in volle glorie in de jaren vijftig.
De ‘Stieltjespleinkerk’ werd in 1976 gesloopt. Foto uitgeverij Arnoud Voet -

Gasfabriek Feijenoord herinneren
in het Mallegatpark alleen nog het
gedeelte van een schoorsteen en
twee gaskoepels. Voorts zijn er nog
het Poortgebouw en enkele panden
in de Stieltjesstraat en het Stieltjesplein. Ook het van 1890 daterende
complex van ‘boterfabriek’ Van den
Bergh en Jurgens aan de Roentgenstraat, Nassauhaven en Nassaukade
is er nog en dat geldt ook voor het
voormalige kantoor (1895) van De
Rotterdamsche Cementsteenfabriek van Van Waning & Co aan de
Nijverheidstraat. Een ander pand uit
de beginperiode van Feijenoord is de
Groen van Prinstererschool aan de
Persoonsdam, in 1896 gesticht door
de Nederlands Hervormde Gemeente. Schoolhoofd B.G. (Barend)
Zinkweg en zijn vrouw trokken zich
in de jaren veertig en vijftig het lot
aan van buurtkinderen. Door alle
aandacht voor de wederopbouw was
er voor hen nauwelijks vertier. Het
clubhuiswerk was verre van wasdom
en daarom organiseerde het echtpaar
onder meer ﬁlmmiddagen voor de
kinderen.
Televisie
Alle woningen en bedrijfspanden in
Feijenoord zijn gerenoveerd of voor
het grootste deel gesloopt om plaats
te maken voor nieuwbouw. De loop
van straten en de ligging van pleintjes is vrijwel gelijk gebleven.
Een van mijn boeken over Feijenoord
ligt ten grondslag aan een telefoontje
van VPRO-televisie en EYE (Film
Instituut Nederland, het vroegere
Filmmuseum) met het verzoek om
medewerking. Beide werken aan een
project dat veranderingen vastlegt
in steden en dorpen van plekken
en situaties van de jaren twintig en
dertig van de vorige eeuw. Een van
die plekken is de Rosestraat en in het
bijzonder het station van de RTM. De
makers willen graag in contact komen met vroegere bewoners van die
plekken en degenen die er nu wonen.
De uitzending staat gepland voor
2012, de opnames zullen wellicht
deze zomer starten. Herinneringen
aan de Rosestraat en/of de RTM-trein
zijn welkom via reinw@telfort.nl
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Het BehangPaleis
Behang en Verf voor de laagste prijs

✁

Benodigde
plaksel GRATIS!
T.i.v. deze bon.
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ORCHIDEE FESTIVAL
Va n a f d o n d e r d a g 9 j u n i t / m z a t e r d a g 1 8 j u n i

wordt er in Nieuwerkerk a/d IJssel een grandioos Orchidee Festival
georganiseerd. Er is keus uit duizenden bekende en minder bekende
soorten, direct van de kwekerijen naar de consument. Vrije toegang.

Dit vindt plaats bij

Kwekerij De Geranium,
Bermweg 16A, 2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
Kijk voor openingstijden en route info op
WWW.ORCHIDEEFESTIVAL.NL

De allermooiste soorten vinylbehang!

nu geen € 29,95 maar vanaf € 5,- per rol!
Jan Ligthartstraat 37, Rotterdam-Zuid, tel. 010 4841020
(zijstraat van de Dordtsestraatweg)

Behangpaleis Rotterdam.indd 1

26-05-11 14:30

Iedereen is welkom elke dinsdagmiddag in juni
van 12-15 uur op het kantoor aan de Philips Willemstraat 36,
3051 PR in Rotterdam.

Bel voor onze gratis vakantiebrochure (0318) 48 51 83
of kijk op onze website
www.smsvakanties.nl

De koffie staat klaar en voor elke bezoeker is er
na afloop een leuke attentie.

© Sanoma Uitgevers B.V.

ViaViela Rotterdam organiseert
informatie inloopmiddagen voor alle
geïnteresseerden omtrent oppassubsidie
en de dienstverlening van ViaViela

Nooit te oud
voor vakantie

ViaViela Rotterdam. Consulente Romana Thijm (06-33035920).
E-mail: rotterdam@viaviela.nl. Tel: 010-2239495.

Stichting Mens en Samenleving

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!

Kalender

SMS 63x96 fc.indd 1

17-02-11 11:54

Hier leest u een selectie van de activiteiten die Aafje de komende
weken aanbiedt. Voor meer informatie over deze én andere activiteiten kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bellen naar
de Aafje Zorglijn 0900 8664 (€ 0,10 p.m.) of kijkt u op www.aafje.nl.

Maandag 6 juni

Geheugentraining
Van 14.00 - 15.45 uur bent u van harte welkom bij Aafje locatie De Vijf
Havens (Zevenkampse Ring 40, Rotterdam). U kunt dan op plezierige en
actieve wijze uw geheugen een frisse impuls geven. Kosten ¤ 0,50 inclusief
koffie/thee. Met de Aafje pas is deelname gratis. Aanmelden via de receptie
010 207 01 00.

Zondag 12 juni

Pinksterdag menu
Geniet in Grand Café Restaurant Zuiderkroon aan het Vlissingenplein
108 (Rotterdam-Pendrecht) ‘s avonds van een Pinkstermenu. De kosten
exclusief consumpties € 5,00. Het menu: heldere Julliennegroentensoep,
gebraden kipfilet met abrikozen en monchou afgewerkt met rode wijnsaus,
voorjaarsgroentenmix en gekookte krielaardappeltjes. Als toetje is er
chipolatapudding met saus en slagroom. Inschrijven t/m 7 juni bij de kassa
van Zuiderkroon of via telefoonnummer 010 481 02 02. U komt toch ook?

Dinsdag 14 juni

Klaverjas- en sjoeltournooi
Om 13.00 uur start in Grand Café Restaurant Zuiderkroon (Vlissingenplein
108, Rotterdam) het klaverjastournooi, om 14.00 uur het sjoeltournooi.
U komt toch ook? Kosten bedragen ¤ 2 p.p. inclusief koffie/thee. Loop
gerust binnen en meld u bij de receptie.

Donderdag 16 juni

Scootmobieldag
Tussen 10.00 en 15.00 uur organiseert Aafje in samenwerking met gemeente
Rotterdam en Veilig Verkeer Nederland een scootmobieldag. Met o.a. ogen-,
oren- en reactietest, verkeerstheorie en tips over uw verkeersgedrag.Aafje
locatie Hoppesteyn (Boezemsingel 100, Rotterdam). Kosten bedragen ¤ 5
inclusief lunch. Meer informatie en aanmelden via Linda de Jong van Veilig
Verkeer Nederland via dcdejong@hetnet.nl of 0184 685 317.

Informatie van Aafje, juni 2011

‘Aafje en LMC vmbo zuid Slinge
organiseren Ouderenvierdaagse’
Van 6 tot en met 9 juni organiseren Aafje thuiszorg huizen zorghotels en derdejaars leerlingen van het LMC
vmbo zuid Slinge een Ouderenvierdaagse. Tijdens deze vier dagen wandelen bewoners van Aafje-locaties in
Zuidwijk maar ook 65+’ers uit de wijk gezellig samen door hun buurt. Op de route staan hapjes en drankjes
klaar voor de wandelaars. Vertrek is dagelijks om 14.30 uur vanaf Aafje-locatie Zuidwijk aan Schoonegge 60,
terugkeer rond 16.00 uur.
De Aafje-locaties in Zuidwijk en LMC vmbo zuid Slinge bevinden zich op steenworp afstand van elkaar.
Bovendien staan de gebouwen van beide organisaties letterlijk midden in Zuidwijk. De Ouderenvierdaagse is
dan ook een mooie gelegenheid voor jongere en oudere buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen.

www.aafje.nl

0900 8664 (€ 0,10 p.m.)
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Is een eigen
waarheid altijd waar?
In mijn werkzame leven leerde ik al, dat meningen van geïnterviewden vaak gebaseerd waren
op kennis, die men later vergaard had. Echter: die kennis koppelde men dan vaak aan gebeurtenissen, die men eerder had meegemaakt. Jokte zo’n geïnterviewde dan over zijn verleden?
Neen! Het was zijn waarheid, al stond deze soms mijlenver van de werkelijkheid. Niets menselijks is een mens vreemd.
De politie wordt bij (ernstige)
ongelukken ook met dit verschijnsel
geconfronteerd. Getuigen verklaren, onafhankelijk van elkaar, dat
dingen verschillende kleuren tonen,
personen uiteenlopende ‘achtergronden’ hebben of weersomstandigheden geheel anders zijn. Geen
van deze getuigen zal zeggen dat hij
liegt. Hij heeft het toch zelf gezien?
Deze ‘waarheden’ komen ook naar
voren in de verhalen die De OudRotterdammer ontving op de oproep
voor ‘Oorlogsherinneringen’. Nu, de
redactie weet waar ze om gevraagd
heeft. Voorlopig liggen er genoeg
reacties om de komende vijf jaar
in de meimaand nog verhalen te
publiceren. Het laatste verhaal dat
ik als Spionneur kreeg, kwam van
Theodor Hannaart in Susten/Pletschen Zwitserland.

Herinneringen
aan 1940-1945
“De oorlog begon voor mij op het
moment dat deze daadwerkelijk
begon. Op de 10e mei 1940, ‘s
morgens in alle vroegte, werd ik in
mijn slaapkamer op de Mathenesserdijk 52a gewekt door vreemde
geluiden. Het leek of een aantal
luchtacrobaten aan het oefenen was
voor een luchtshow, maar daarvoor
was het te vroeg. Nadat het hele
gezin uit de veren was, kreeg ik het
te horen; het was oorlog. Ik was
geen ‘echte’ Rotterdammer, want ik
ben in 1931 in het Zeeuwse Middelburg geboren, maar ons gezin
woonde sedert 1936 in Rotterdam.
Er volgden woelige dagen, het bombardement, de verwarringen alom
en daarna brak de bezetting aan.
Het eerste dat in die periode mijn
aandacht trok, waren witte velletjes

papier die verwaaid op straat lagen,
doch óók op lantaarnpalen waren
geplakt. Op ongeveer C-6 formaat
waren de velletjes eenzijdig bedrukt
met een hardlopende koningin
Wilhelmina, met tiara en een achter
zich aan wapperende hermelijnen
mantel, waarbij zij voor zich, met
beide armen omklemd, een dikke
zak droeg met de opdruk ‘goud’.
In de kop van het plaatje prijkte de
tekst; ‘W = Weg met de winst’. Ik
heb nooit begrepen of deze papieren
uit de hemel waren komen vallen of
dat het een flauwe grap was van de
toenmalige NSB.

vreemd ding dat uit de hemel was
komen vallen. Daarvan heb ik nooit
kunnen achterhalen wat het was.
Het was grijs, zwaar, had grofweg
de vorm en dikte van een pistooltas,
en er leken iets van handels aan
te zitten. Uiteindelijk breidde ik
mijn verzameling uit met Duitse
propaganda-aanplakbiljetten, waarbij ik de vrijheid nam de gemeentelijke plakker aan te spreken met de
vraag of ik er eentje mocht hebben.
Zodoende had ik een vrij complete
verzameling van alles dat er in die
tijd door de bezetter aan publicatiezuilen werd opgeplakt.

Maar mijn aandacht was getrokken
en zou mij de hele verdere oorlog
aanzetten om alles dat uit de hemel
tot ons kwam te verzamelen. Dit
betrof veelal strooibiljetten in de
vorm van krantjes met het opschrift
‘De Vliegende Hollander’, terwijl ik
er ook enkele had waarvan de kleurstelling iets anders was en die ‘The
Rainbow’ heetten. Zij gaven allen de
stand van zaken aan op de fronten
en de aanmoediging om te blijven
geloven in de overwinning van de
geallieerden. Later kwamen daar
bosjes zilverpapieren strookjes bij,
maar óók zwaardere zaken vulden
de twee groentekisten onder mijn
bed. Als ‘s nachts de bommenwerpers over trokken en de zoeklichten
de nachtelijke hemel vulden, ketsten
de brokstukken van het Duitse
flak-geschut op de klinkers voor
ons huis. Ik wachtte daarbij veilig
onder de zware metselwerktoog van
onze huisdeur, om te horen waar de
grootste stukken neerkwamen om
dan in de vroegte van de volgende
dag mijn verzameling aan te vullen. Mijn verzameling bevatte niet
alleen bom- en granaatscherven,
maar ook vliegtuigonderdelen die
ik wist te veroveren bij neergestorte
vliegtuigen, als de Duitse bewaking
even niet oplette. Zo had ik een
cockpitstijl van een Duitse Messerschmit, compleet met, piepklein
ingeslagen, het werknummer en de
Duitse adelaar.

Ik ruilde ook ‘rijkdommen’ met
vriendjes, waarbij zelfs (wat mij
werd aangepraat) een ontstekingsbuis van een vliegtuigbom zou zijn.
Het ding was zo’n twaalf centimeter
lang en was een dikke holle buis die
kennelijk dubbelwandig was en aan
de voorkant een verbreding bezat.
Op een morgen vond ik in onze tuin
strooibiljetten van een slecht soort
papier en het enige dat er op stond
waren een hamer en sikkel. Ik vond
ze in verschillende kleuren opdruk.
Ik herinner mij dat ik een rode, blauwe en groene had. Hebben er dan

Munitie
Er waren ook andere zaken te
vinden dan verkreukeld aluminium.
Mijn verzameling bevatte uiteindelijk óók een paar 20 millimeter
patronen van vliegtuiggeschut,
parachutes van lichtkogels en een

indertijd ook Russische toestellen
ons luchtruim doorkruist of was het
misschien het werk van Russische
piloten, die voor de geallieerden
vlogen? Wie zal het weten.
Aan het einde van de oorlog viel
er ook een wat dikker boekje uit
de hemel, gecamoufleerd met
een omslag waarop een bekend
jenevermerk werd aangeprezen. De
inhoud was echter van geheel andere
aard. Hierin werd een complete
handleiding gegeven van hoe men

door Aad van der Struijs

zich te gedragen had als men in de
frontlinie terecht kwam. Hoe men
gewonden uit de omgeving met
simpele middelen in veiligheid kon
brengen enz. Toen de oorlog ten
einde liep, bliezen de Duitsers de
kademuren in Rotterdam op en ik
was er natuurlijk als de kippen bij
om te zien hoe alles er uit zag. Ik
vond er niet alleen Duitse geweerpatronen, waarvan de hulzen uit
gevernist ijzer leken te bestaan. Het
messing was kennelijk zo karig geworden, dat dit het alternatief was.
Maar ik vond er ook iets wat er uit
zag als pakjes boter zonder verpakking. Gele langwerpige blokken met
aan een paar kanten gaten erin. Ik
nam er uiteraard wat van mee naar
huis om aan mijn verzameling toe te
voegen, evenals van een aan flarden
geschoten rubberboot die ergens in
het ‘maanlandschap’ bleek te liggen.
Van dit laatste souvenir heb ik thuis
nog teenslippers geknipt en in elkaar
geniet en dat liep veel lekkerder dan
de houten kleppers die in die tijd ons
enige schoeisel vormden. De gele
blokken onderzocht ik uitgebreid. Ik
ging ze onder meer met een hamer
te lijf, maar bemerkte dat ik er het
beste met een mes poeder kon afslijpen, die een vreemde bittere smaak
op de lippen achterliet. Als proef
op de som draaide ik een beetje
in een zilverpapiertje en met de
andere boeven uit de straat legden
we die op afstanden op de tramrails,
net in de bocht als lijn 5 de hol af
kwam richting (wat wij noemden)
Spiekman. Ze bleken veel harder
te knallen dan de luciferkopjes, die
wij eerder voor dit doel gebruikten.
Later hoorde ik dat het blokken
picrinezuur betrof, een springstof
die men kennelijk wat al te rijkelijk
had gebruikt voor het opblazen van
de kademuren.
Bevrijding
Met deze rijkdommen kwam de oorlog ten einde, tot ik op enig moment
uit school naar huis kwam en bleek
dat mijn moeder, in een vlaag van
zorgzaamheid, de politie had gebeld
en in één keer mijn kisten met
inhoud had meegegeven. Voor wat
de echt gevaarlijke dingen betreft,
kon ik haar naderhand geen ongelijk
geven, maar ik was tot mijn onthutsing bij deze actie mijn hele tastbare
oorlogsherinneringen-verzameling

kwijt, wat ik haar nooit in dank
heb afgenomen. Het is natuurlijk al
héééél lang geleden en toch denk
ik nog wel eens; waar zou alles
gebleven zijn. Had de politieman
het zelf meegenomen? Had hij het
op het bureau gedumpt en is alles
daarna weggegooid? Wat is er met
mijn ‘schatkamer’ gebeurd? Nee,
ik zou het niet terug willen hebben,
maar het zou een prettige gedachte
zijn als ik zou weten dat het ergens
bewaard gebleven is. In een archief
of historische verzameling, waar iedereen er nog eens aan kon ruiken.”

Zijn waarheid
Ook bij bovenstaand ‘ooggetuigeverslag’ zijn veel vragen te stellen.
Duidelijk is, dat fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen. Neergestorte Duitse vliegtuigen in de omgeving van Spangen, bezoeken aan
de verwoeste havens in het Schie-/
Merwedehavengebied, ná oktober
1944 ‘bommetjes’ onder tramwielen
leggen en het als kind sparen van
door de bezetter streng verboden
strooifolders. Pas toen de oorlog
afgelopen was, vond ‘moeder’ het
spul pas gevaarlijk. Maar ook hier
heeft Theodor niet bewust gelogen.
In 2011 is hij ervan overtuigd, dat
hij de periode 1940-1945 op deze
manier heeft meegemaakt. En bij
die waarheid hebben wij ons neer te
leggen. In de komende Spionnetjes
laten we WO II ver achter ons. We
gaan dan weer ‘normaal’ doen.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Prijsdoorbraak brommobielen!
Dué First vanaf

Uw vrijheid
zonder
autorijbewijs

€ 8.500,Nieuw merk! Dué by Ligier
De nieuwste
Ligier Ixo vanaf

€ 9.995,Elegant en
luxueus!

Uw Ligier brommobiel dealer:

Freedom to move

Schipper Kozijnen 5 jaar in Gouda
Dat is reden voor een feestje en daar kunt u van profiteren. Bij aankoop
van nieuwe kozijnen, een schuifpui of dakkapel, krijgt u van ons een
cadeau naar keuze. U kunt kiezen uit 5 geselecteerde producten.

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

- 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

Kijk op www.schipperkozijnen.nl of laat u informeren door onze adviseur.
Deze actie is alleen geldig tijdens de feestweek in onze showroom op de
James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda, telefoon 0182 527089.
James Wattstraat 5 in Gouda | www.schipperkozijnen.nl

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

45
KM

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.

-daagse RIJN
HTIGE 8
CRU
C
A
IS
PR

E

Van 3 t/m 10 juli 2011
met het Mps. ‘Alegria’
Zondag, 3 juli 2011
Inschepen Keulen / Vertrek naar Bonn
Om 16.00 uur inschepen op het Mps. Alegria in Keulen, waar u wordt verwelkomd
door de kapitein en zijn bemanning met een welkomstcocktail.
Maandag, 4 juli 2011 Bonn – Koblenz
We meren net na de middag af in Koblenz aan het wereldberoemde Deutsches Eck
met de vesting Ehrenbreitstein. ’s Middags stadsrondrit (optioneel).
Dinsdag, 5 juli 2011
Koblenz –Rüdesheim
We varen over de romantische Middenrijn en langs de Loreleirots naar het wijnstadje Rüdesheim met z’n schilderachtige straatjes vol gezellige Weinstuben.
Woensdag, 6 juli 2011 Rüdesheim – Mainz
’s Morgens bereiken we Mainz. ’s Middags stadswandeling met bezoek aan de
‘Kaisersdom’ (optioneel).
Donderdag, 7 juli 2011 Mainz – Boppard
We arriveren vroeg in de middag in het bruisende Boppard met de beroemde
kabelbaan naar het Vierseenblickpanorama.
Vrijdag, 8 juli 2011
Boppard – Linz – Königswinter
Via Linz gaan we naar Königswinter. Met de tandradbaan, de oudste bergspoorweg
van Duitsland, kunt u naar de top van de Drachenfels.
Zaterdag, 9 juli 2011 Königswinter – Keulen
Rond het middaguur arriveren we in Keulen. Ter afsluiting van uw cruise wordt u
’s avonds verwelkomd op het feestelijke Captains-dinner.
Zondag, 10 juli 2011 Ontschepen Keulen
Na het ontbijt vertrekt u richting Nederland. De touringcar brengt u naar uw
uitstapplaats.
De ‘Alegria’ is een gezellig en comfortabel riviercruiseschip. Alle hutten zijn voorzien van douche/toilet en airconditioning. Er is een personenlift en een stoeltjeslift
tussen alle dekken en naar zonnedek. Op het promenadedek is de grote gezellige lounge met bar, bibliotheek en restaurant. Zowel de lounge als het restaurant
beschikken over grote ramen voor een prachtig panoramisch uitzicht.

“

W

Adelle Cruises
De Veldoven 4C
3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht

Speciale lezersaanbieding
met GRATIS busvervoer
naar/vanaf Keulen
en slechts
10%! singletoeslag
NU ALLE HUTTEN HOOFDDEK
€ 5 4 9 , - P. P.
Toeslagen:
- 2ph alleengebruik: slechts 10%
(beperkt mogelijk)
- Standaardhut bovendek € 149,- p.p.
Opstapplaatsen:
- Rotterdam/Zuidplein
- Rotterdam/Capelsebrug
- Rotterdam/Alexanderstation
- Dordrecht/Station NS
Voor Informatie en/of
boekingen:
Adelle Cruises
tel. 078 – 681 6055 of
Email naar els@adelle.nl
Minimum deelname: 70 personen
Inbegrepen: Volpension, vanaf het diner op de
1ste dag t/m het ontbijt op de laatste dag /
Welkomstcocktail / Captains-dinner / Avondsnacks
Niet inbegrepen: excursies / verzekeringen /
drankjes / persoonlijke uitgaven

T

ij leggen graag de loopplank voor u ui

!”
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TANTE POST
Karel Doorman
In het CCtje van Gerard Cox in De
Oud-Rotterdammer van dinsdag 3 mei
schrijft hij over Karel Doorman en wat
die gezegd zou hebben in december ‘41.
Ik heb altijd een andere versie in mijn
hoofd gehad, die ik waarschijnlijk van
mijn ouders heb gehoord: “Val aan, ik
volg wel.”
Ap Ruinard
Hoek van Holland
-------------------------------------------------
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Stolpersteine
In de vorige uitgave van deze krant
stond een artikel over Stolpersteine
van de hand van Annelies MechelenKnetemann. Ik heb namelijk ook in de
Graaf Florisstraat gewoond. Op de dag
dat op 33b de Stolpersteine werden aangebracht, was ik daar ook bij aanwezig.
Ik heb zelf gewoond op 110a, alwaar
ik voor mijn vader, die op 22 februari
1945 in Bergen Belsen is overleden, een
Stolperstein heb laten leggen. Op 90b,

Zwartewegje
Laanslootseweg is de juiste.naam voor het Zwartewegje. Scholieren van het Witte
Dorp gingen in de periode 1941-1946 in Spangen op school, omdat hun school in de
Barkasstraat door de Duitsers was bezet. Wij moesten ter hoogte van de Brikstraat/
Franselaan (nuTjalklaan) oversteken en langs een paadje van de gesloopte boerderij
Vreelust om op het Zwartewegje te komen. Met aan beide zijden een sloot en rechts de
havenspoorlijn. Links van het pad was een brugje, waarover je bij Speeltuin West kon
komen, een stukje verder waren er drie groene keten van de voetballers (waarschijnlijk van HWD), dan opnieuw een stukje verder kon je rechtsaf de hol op over de havenspoorlijn naar de Bilderdijkstraat (nu een viaduct). Ook was het mogelijk rechtsaf
te gaan langs de schuren en stallen van Littel en Agent Vastenauw of zijn bijnaam
Pijpie. Ook waren daar de voetbalvelden van Neptunus. Het pad liep dood in de punt
van de Havenspoorlijn en de spoorlijn Rotterdam-Schiedam. Op de hoek van de twee
weggetjes stond een oude paardentramwagen. Het Zwartewegje liep dan door richting
Spaansepolder, halverwege was een afslag naar links. De naam van dit pad was Groenewegje. Op de hoek van het wegje werd de eerste openluchtschool gebouwd. Het
waren noodgebouwen uit 1952. Via het Groenewegje gingen de scholieren uit OudMathenesse naar school in Spangen. De naam Laanslootseweg was al bekend rond
1264, genoemd naar het watertje Lanersloot. De foto’s dateren van 1948 en 1996 .
Bob Briegoos
Speedwellstraat 278, 3029 BL Rotterdam, Tel 010.4764320

Nogmaals Het Zwartewegje
Ik ben geboren in het Witte Dorp in 1930 en heb er 33 jaar gewoond. Het Zwartewegje en de omgeving Spaanse polder, Oud Mathenesse en de havens waren voor mij
en mijn dorpsvrienden ons speelterrein. Ik zat op school in de Bilderdijkstraat in Spangen. Elk wegje dat uit zwart koolas en teer bestond, werd vroeger een zwart weggetje
genoemd. Ons Zwartewegje heette in werkelijkheid De Laanslootscheweg. Genoemd
naar een watertje “Lanersloet”. Aan beide zijden van het Zwartewegje liep een
sloot en daar viel veel leven in te zien, zoals kikkers en salamanders. Het water was
kraakhelder en je kon meestal tot op de bodem kijken. De Laanslootscheweg begon
onder aan het Marconiplein en eindigde bij de Overschieseweg bij Schiedam. Aan het
Zwartewegje stond ook de boerderij van Hofstede en naast de boerderij was de ingang
van de Westerspeeltuin en Vreelust. Aan het eind kwam je aan een viersprong waar de
opstallen van Henk Rikke stonden, waar reparaties plaats vonden en paardenstallen
waren. Er stond zelfs jaren een oude elektrische tram. Rechtsaf ging je de hol op en
rechtdoor liep het wegje dood. Daar bevond zich het oude voetbalveld van Neptunus.
De Laanslootscheweg liep verder naar de spoorwegovergang Schiedam/Rotterdam
de Spaansepolder in en kronkelend langs een wielerbaantje en langs houthandel De
Beukelaar en het HWD voetbalveld, waar het eindigde bij de Overschieseweg bij
Schiedam.
S.A.Hooghuis
4388LH. Oost-Souburg,
sethooghuis@hetnet.nl

waar mijn grootouders hebben gewoond
en daar een sigarenzaak hadden, heb ik
eveneens drie tegels laten leggen, tevens
voor hun zoon. Zij allen zijn in Sobibor
omgebracht. Voor zover ik weet zijn er in
Rotterdam nog veel meer Stolpersteine
gelegd. Dat werd geregeld door de heer
Micha Gelber.
A.Sanders-de Leeuwe,
Merelhof 2
1403 CX Bussum
tel. 035-6910874
-------------------------------------------------

Bloklandstraat
In De Oud-Roterdammer van dinsdag
8 februari las ik over de Bloklandstraat.
Toen ik dat zag kwamen de herinneringen boven. Als klein meisje ging ik
met mijn moeder op dinsdagmiddag
om de veertien dagen naar oma, die in
de Bloklandstraat woonde met twee
ongetrouwde dochters. We gingen met
een bus door de Beukelsdijk-tunnel naar
de Bergweg. We stapten uit waar aan de
ene kant een ziekenhuis was. En aan de
andere kant een bioscoop. We liepen dan
de Bloklandstraat in. Langs verschillende
winkels. In een van de winkels zag ik
poppendekentjes liggen. Iedere keer als
we voorbij liepen, vroeg ik er om. Mijn
moeder kocht er twee. Wat was ik blij
als vierjarige. Bij oma op nummer 41
naar boven op de eerste etage. Moeder
kreeg thee en ik een glaasje ranja. Ik
mocht met blokjes spelen uit de tafella.
Als we vertrokken, kreeg ik van oma
een stuiver voor een reep chocola voor
mijn broer en mij. Om de hoek van de
Bloklandstraat kreeg je de Tochtstraat,
waar weer een tante en familie woonden
aan de linkerkant. En een andere tante en
familie aan de rechterkant. Later is nog
een van de zussen, toen ze 69 jaar was,
getrouwd met een Freek, die ook in de
Bloklandstraat woonde. Heb ik zelf nooit
gezien, doordat ik toen al een poos in
Canada woonde.
A.deVet-deWeger
------------------------------------------------Arboretum
Met veel interesse het artikel over het
Arboretum in Kralingen gelezen. Ik
ben zelf geboren in Kralingen en er
opgegroeid. Nu heb ik een vraag: als
kind gingen wij naar de meifeesten in
het openluchttheater de Perenhof. Zijn
er mensen die dit kennen en hoorde de
Perenhof ook bij het Arboretum? Ik ben
benieuwd of mensen dit herkennen.
J.v.Dijk
Arnhem
j.vandijkarnhem@chello.nl
------------------------------------------------Essenburgsstraat
Ik reageer op het artikel getiteld: ‘Een
bom in de Essenburgstraat’ in de vorige
uitgave. Op 3 oktober 1941 viel er een
bom op nummer 32. Daar woonde de
familie Röder. Vader, moeder en twee
zonen genaamd Fred en Boet en twee
dochters genaamd Miep en Ineke. Ineke
heeft als tweejarige op de schoot van
een inwonende gehandicapte vrouw heel
lang in het gebombardeerde huis gezeten.
Kelders waren er niet, wel laaggelegen

Lagere school in de Bruinstraat
Bijgaand een foto van de laatste leerlingen van de Anthonius Abt lagere school, die
in de Bruinstraat heeft gestaan. De foto is in juni 1971 genomen. Het waren de laatste
leerlingen van de school. Het waren de klassen vier, vijf en zes. De klassen vier en
vijf zijn toen verhuisd naar de St. Nicolaasschool aan de Schiedamseweg. De zesde
klas, waar ik in zat, is na de zomervakantie uitgezwermd in het voortgezet onderwijs.
Ik zelf zit rechts vooraan met de donkere blouse. Het was een roomse school en de
meeste leerkrachten waren broeders uit een klooster, die bij het Marconiplein stond.
Ik woonde toen in de Willem Buytewechstraat en ging vier keer op een dag heen en
weer van huis naar school en terug. Het was jaren een jongensschool. Pal ernaast
stond toen een school voor meisjes. De laatste twee jaar waren de meisjes welkom,
omdat de meisjesschool al was gesloten.
Ton Scholten
scholijssel@live.nl
slaapkamers op dezelfde hoogte als de
achtertuin. Het is leuk als er oude verhalen naar voren komen, maar ze moeten
wel juist zijn. Van Wim Dielemans hebben wij nog nooit gehoord.
Boet Röder (In 1941 twaalf jaar)
Muiderslotstraat 183,
3123 TA Schiedam
-------------------------------------------------

Essenburgstraat (2)
In de laatste De Oud-Rotterdammer
las ik het artikel over de bom in de Essenburgstraat. Ook voor mij was dat een
akelige ervaring. Ik meen me te herinneren dat dit gebeurde op 3 oktober 1941.
Ik denk rond kwart over acht of half negen. Ik was toen acht jaar. Ik woonde in
de Essenburgstraat op nummer 15. Ik lag
al in bed toen de herrie losbarstte. Mijn
ouders waren redelijk stoïcijns, maar
nu moest ik er wel even uit. Het kwam
wel erg dichtbij. Met de benedenburen,

ik woonde twee hoog, zaten we op de
overloop. Er vielen bommen achter in de
straat, de Grasstraat denk ik. Maar ook
op de ambachtsschool, hoek Beukelsdijk/Pluimhoefstraat. Wij woonden aan
de achterkant van die school. Ik keek
vanuit mijn slaapkamer in de Pluimhoefstraat. Alle huizen in de Essenburgstraat
hadden kapotte ramen, maar precies
bij ons huis was er niets aan de hand.
Misschien hebben mijn ouders het niet
gemerkt, maar na die tijd treuzelde ik
net zo lang voor ik naar bed ging tot het
bijna negen uur was. Ik dacht kennelijk,
dat er dan toch niets meer zou gebeuren.
De naam van de schoenmaker is mij
heel erg bekend, hij werkte in een soort
souterrain.
Anneke den Ouden.
Frank van Borselenweg 41
3233 TH Oostvoorne,
0181-482282

Schuttersstraat
Ik las het artikel over de Schuttersstraat. Ik heb nog een foto uit 1954 van dit koolasveld. Links de Schuttersstraat.
De jongens zijn: v.l.n.r. Stolle,van Meurs en Vente
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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.

Pop- & Rockkoor
zoekt versterking
Het 7th Street Pop- & Rockkoor is dringend op zoek naar gemotiveerde mensen –
jong en oud- ter versterking van de muzikale gelederen. Om in een koor te zingen
is zangervaring geen vereiste. Het beheersen van het notenschrift is evenmin een
voorwaarde. In principe kan iedereen zingen en niets is zo leuk als met elkaar muziek
maken. Vol enthousiasme werken dirigent Chris Hermans en de koorleden aan het
vocale succes. Hun repertoire omvat voornamelijk Engelstalige rockmuziek, maar
ook pop, ballads en anderstalige muziek. Dit zijn niet alleen ‘gouwe ouwe’ songs,
maar ook hedendaagse. Nu wordt nog gebruik gemaakt van muziekbanden, maar het
oprichten van een eigen begeleidingsband is in voorbereiding. Het koor repeteert op
donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in gebouw de Rank aan de Wendeldijk 25 in
IJsselmonde.
Info: 7th-street.nl of 010-4820972 of 0613-770150.
Jack van ’t Hoff
Ik ben op zoek naar een levensteken van
Jack van ’t Hoff, achternaam kan ook
zijn Van ’t Hof. Jack woonde in de jaren
1960/1965 dat ik met hem bevriend was
in de Vinkenstraat Rotterdam Noord. Ik
woonde zelf in die jaren in de Lisstraat,
na die verhuizing ben ik Jack kwijt geraakt. Jack had twee broers zover ik nog
weet, één daarvan had de naam Harrie
en de andere dacht ik Ton. Jack moet nu
ook rond de 62 jaar zijn. Met Jack was ik
dus jaren bevriend. We gingen geregeld
kamperen in Zundert en zelfs maakten
we een fietstocht naar België. Mijn
vraag: hoe is het nu met Jack? Kan Jack,
of iemand die iets weet van hem, contact
met mij opnemen?
Louis Groeneweg
tino@forza-tino.nl

-------------------------------------------------Filmpje voedseldroppings
Naar aanleiding van een wens van het
OorlogsVerzetmuseum, om op zoek te
gaan naar een 8 mm filmpje dat ooit door
Frans Albers is gemaakt, het volgende:
Vanaf het dak van zijn woning aan de
Statenweg heeft hij de overvliegende
vliegtuigen met hun kostbare lading
gefilmd. Daarna ook beelden op de openbare weg. Deze opnamen blijken nu meer
waarde te bezitten dan ik toen besefte.
Het ‘document’ werd door ons bij Foka
gebruikt om filmprojectoren te demonstreren. Echter: op onverklaarbare wijze
is het van het ‘Foka-toneel’ verdwenen.
Nu hoop ik maar, dat het op lange termijn
geleend is, want er waren nogal wat relaties, die regelmatig aan kwamen waaien.
Wie oh wie?? Het gaat dus om een grijs,

vijftien meter, 8 millimeterspoeltje met
daarop historische beelden van de voedseldroppings in 1945.
H.Bast
h.bas21@hetnet.nl
-------------------------------------------------Brigadier Jan Wolvers
Ik ben nu op zoek naar Jan Wolvers,
brigadier van politie Hoofdbureau Haagseveer. Het is een oud collega, geboren
circa 1922.
Ruud Hoppes
ruudhoppes@t-online.de
-------------------------------------------------Voetbalfanaten
Ik zoek mensen die in de driehoek Clingendael, Beukendaal, West Varkensoordseweg woonden, vanaf 1945 tot 70/80. Ik
ben Henny Lindroos en zou graag contact
maken met de toenmalige voetbalfanaten
op het grasveldje tussen deze straten. Een
paar namen: Truus Schultz, Nico Groen,
de Boekesteijntjes, Baantjes, Keuzenkamp, Ekeltjes, Frank v.d. Mast, Arie
Langeveldt, Nico Roodbergen en nog
veel meer. We zijn nu allemaal rond de
70. Ik woon in Aruba en zou graag iets
horen over hoe het iedereen vergaan is.
arubabrasil@hotmail.com
Henny Leverock
Lindroos, Brasil 31
Aruba
-------------------------------------------------Cornelis Van Putten
Familieleden gezocht van Cornelis
van Putten, in 1908 te Sint Philipsland
getrouwd met Adriaantje van den Berge.
Later verhuisden ze naar Rotterdam Zuid.
Cornelis werkte hier als kraanmachinist.
Hij overleed op 2-01-1962. In Rotterdam
is op 25-09-1909 zoon Adriaan geboren
en op 3-11-1910 is zoon Marinus Adriaan
geboren. Helaas is verder niets van deze
familietak bekend.
M. van Putten
mvputten@caiway.nl
-------------------------------------------------Accordeonist gevraagd
Gevraagd voor een heel gezellig dameskoor dat regelmatig optreedt: een goede
accordeonist. Maar ook gezellig in de

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

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon

Oproepjes
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omgang. Met spoed. Dus als u iemand in
uw omgeving of kennissenkring heeft,
bel mij alstublieft.
Annie Dufais
010-4211533
www.bettyfoks-rotterdam.nl
-------------------------------------------------Rotterdamse Huishoudschool
Op 16 oktober houden wij een reünie
van de brugklas uit 1969/1970 van de
Rotterdamse Huishoudschool in de Graaf
Florisstraat te Rotterdam. We zoeken
nog: Miriam Koster, Ellie Crielaard, Jolanda Lussenburg, Paula Binnenkamp en
Ellie Frelink. Weet iemand iets van hun
verblijfplaats of kent iemand hen?
Will Schelstraete
Waterlelie 16
4533 RA Terneuzen
0115 616908
------------------------------------------------Gedenkteken HBS
Ik zoek een gedenksteen die op 4 mei

1949 onthuld is in de HBS op de ‘s
Gravendijkwal in Rotterdam. Dat was
voor een oud-leraar en 24 oud-leerlingen,
die in de oorlog omgekomen zijn. Het
is er niet meer en niemand weet wat
ermee gebeurd is. Zou er graag een foto
van willen maken, want mijn broer was
een van die leerlingen. Wel heb ik een
gedenkboek in het archief gevonden. Ik
heb wel tien organisaties aangeschreven
zonder geluk. Ik kom in juni naar Nederland. Hoor graag als u me kunt helpen.
Q. van Koetsveld
q@web-builders.co.uk
------------------------------------------------Leo Stuyts
Wij zoeken familieleden van mijn oom
Leo Stuyts, die in1943 als krijgsgevangene in Duitsland terecht is gekomen.
Hij woonde met mijn tante Riet in de
Oranjeboomstraat.
Harry van Grinsven
grinsven86@tele2.nl

St. Lambertusschool

Regelmatig kom ik bij mijn tante Bien op bezoek en één dezer dagen kreeg ik deze
foto in handen. Het is een foto gemaakt op dinsdag 15 mei 1934 van klas 7c, 8c en 9c
van de St. Lambertusschool in de Hoflaan in Kralingen. Op de voorgrond met zwarte
vlechten is mijn tante, achter haar zit Wil Frigge. Er zitten ook vriendinnen van haar in
de klas: Toos Leer, Beb Erwich en Annie van de Berg, maar ze herkent ze niet meer op
de foto. Zelf vind ik de foto erg leuk met al die ‘posters’ aan de muur en het opbergrek
in de klas. Wie weet nog meer namen en waar ze zitten?
Ansje Reijgersberg
V. Tienhovenstr. 17 2613xc Delft
015-2134728
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Vrienden Voordeelpagina
BON

Mooie schepen en
banen in de haven
van Rotterdam

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

BON

Die zit!
Een boek vol voetbalverhalen

Piet Ocks blijkt een ﬁjne neus te hebben gehad voor de meest hilarische, menselijke en boeiende voetbalverhalen. Hij heeft ze in zijn
werkzame periode - bij vooral het Rotterdams Nieuwsblad - opgetekend. Zij gaan over oud-trainers, -voetballers en -scheidsrechters uit
het betaald voetbal. Bekende voetbalmannen als Bob Janse, Henk Zon, Michel Valke, Rob Jacobs,
Jan Boskamp, Piet de Visser, Rinus Gosens, René en Cor van der Gijp en vele anderen komen
uitgebreid in het boek aan bod. Honderden, veelal humoristische, voorvallen bij allerlei clubs passeren de revue. U kunt dit prachtige boek 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 € 14,95

Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 18,95

Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95

Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Postcode en Plaats:

Tel:

Tel:

Email:

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

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

Puzzel mee en win !!!
Deze dagen zijn voor veel tieners en jonge twintigers spannende tijden. Hun toekomst hangt ervan af. Ze hopen dat
al dat leren niet voor niets is geweest. Kunnen ze dadelijk met een diploma op zak solliciteren of verder studeren,
of zitten ze volgend jaar tussen al die ‘jonkies’ van een klas lager? Voor hen die erg zenuwachtig zijn is er een tip
van De Oud-Rotterdammer: maak je niet zo druk. Later zul je beseffen dat een jaar doubleren niet zo heel erg is.
Als je je best maar doet. Wat is nou een jaar?
De oplossing van de vorige puzzel had alles te maken met het einde van het schooljaar. De uitkomst van de puzzel
van 17 mei luidde:

De examens komen er weer aan.

De volgende inzendingen worden beloond met de gloednieuwe CD: ‘Toen was geluk heel gewoon’ van Simon
Stokvis (Sjoerd Pleijsier): Jos Heijnen, N. van Driel, Thea Katwijk, F. v/d Goorburgh-Stoop, J.A. Rodenburg
Horizontaal
1. hoofd van een (restaurant) keuken; 7. militair; 12. jongensnaam; 13.
gedroogde druif; 14. bepaalde speelkaart; 15. lengtemaat (afk.); 17. matig
(zozo); 19. eerste mens; 21. ondernemingsraad (afk.); 22. graanafval; 24.
leven op het platteland; 27. duizend kilo; 28. bekende kabouter; 30. Chinese
vermicelli; 31. oceaan; 32. bekend Nederlands warenhuis; 33. ogenblik; 35.
deel van een huis (front); 37. tuimeling; 38. borstkas; 41. deel van oor; 42.
plaats in Overijssel; 44. nuttigen van voedsel; 46. god van de liefde; 47. deel
van fornuis; 48. inkomsten aan entreegeld; 49. Chinese winkel; 50. klein stromend water; 52. diepe wond; 54. indrukwekkend; 56. baardje; 58. telwoord;
61. reuzenslang; 62. stok van een bezem; 64. ontkenning; 65. ceintuur; 67.
aanwijzend voornaamwoord; 68. Europeaan; 70. deel van gelaat; 72. Europeaan; 73. plaats in Zeeland; 76. muurholte; 77. laatstleden (afk.); 78. fijne
kussenvulling; 79. kleine hoeveelheid; 81. militaire rang (afk.); 82. voor (in
samenstelling); 83. oogvocht; 84. rivier in Utrecht; 86. hoofdstad van de staat
Georgia; 87. kleine kreeftsoort.
Verticaal
1. stuurruimte in een vliegtuig; 2. getijde; 3. hevig; 4. ontploffingsgeluid; 5. dapper; 6. bevroren neerslag; 7. vogelbek; 8. weg met bomen; 9. waterkering; 10.
verbrandingsrest; 11. hevige orkaan; 16. kinderachtig; 18. jong dier; 20. rivier
in Engeland; 21. familielid; 23. kiekje; 25. part; 26. lastdier; 27. ver (in samenstelling); 29. boomsoort; 32. een voorraad aanleggen bij voedselschaarste;
34. lang stuk hout; 36. plaats in Italië; 37. insect; 39. graansoort; 40. Spaans
wijngebied; 42. roofvogel; 43. huisbediende in livrei; 45. deel van de hals;
46. wandversiering; 51. Baskische afscheidingsbeweging; 53. lidwoord; 54.
mensaap; 55. cafébediende; 56. hemellichaam; 57. wijd drinkgerei op een
voet; 59. deel van voet; 60. kooktoestel; 62. middagdutje in Spanje; 63. uiteenzetting (voordracht); 66. tenger; 67. Deutsche Industrie-Norm (afk.); 68.
Trans Europa Expres (afk.); 71. nachtroofvogel; 73. familielid; 74. zijrivier van
de Donau; 75. tafelgast; 78. spoedig; 80. Chinese munt; 82. plaats (afk.); 85.
familielid.

Met de nieuwe puzzel hebben we als prijs
voor vijf winnaars de gloednieuwe DVD
‘Nederland in de 2e Wereldoorlog’ met
daarbij de eerste uitgave van een nieuw
tijdschrift met dezelfde titel.
U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 8 JUNI 2011
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
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl

Fototentoonstelling
‘Nederlands Indië
tijdens WO II’
naar Humanitas-Bergweg

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:
In de Jan Meertensflat is nog tot 0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22
8 juni de uitgebreide fototentoonstelling ‘Nederlands Indië in Ikea en Humanitas steunen Oxfam Novib
de Tweede Wereldoorlog’ te zien.
Vanaf 9 juni is de tentoonstelling De heer en mevrouw Zwagemaker wonen bij Humanitas in IJsselte zien bij Humanitas-Bergweg in burg in de Beverwaard. Hun dochters Betty en Anneke komen
Rotterdam Noord (Bergwegplant- regelmatig op bezoek en gebruiken regelmatig de maaltijd met
soen 10). In tegenstelling tot Ne- hun ouders in het gezellige restaurant ‘De Blaffende Bever. Zo
derland is over de gebeurtenissen hebben zij het restaurant leren kennen. De beide dames gaan satijdens de Tweede Wereldoorlog in men met nog twee andere lopers voor Oxfam Novib de TrailwalZuid-Oost-Azië bij ons maar weinig ker lopen.
bekend. De tentoonstelling geeft
een intrigerend beeld van deze
periode. Ook de Indonesische vrijheidsstrijd wordt belicht. Iedereen
is van harte welkom!

Belangstelling
om vrijwilliger
te worden bij
Humanitas?
Schrijf een mailtje naar
vrijwilligerswerk@
stichtinghumanitas.nl

De Trailwalker is een wandeltocht
van 100 km waarbij men als team
moet finishen. Elk team zoekt zelf
sponsors en brengt op die manier
wel € 3.000, of meer, bijeen. Het
team van De Blaffende Bever werd
gevraagd mee te werken aan deze
actie, waarop ze uiteraard enthousiast reageerden. Besloten werd
tot een ontbijtactie. Een van de
wandeldames werkt bij Ikea en die

wilde wel optreden als sponsor
van maar liefst honderd ontbijtjes terwijl Humanitas de koffie
en thee voor haar rekening nam.
Deze heerlijke ontbijtjes werden afgebakken en geserveerd
door het Humanitasteam samen
met de lopers, en verkocht voor
het goede doel: Oxfam Novib.
Meer informatie is te vinden op
www.oxfamnovib.nl/trailwalker.

en wij nemen snel
contact met u op
Kinderen uit Canada in beeld

Skype doet zijn intrede in De Steenplaat

Bezoek de
Humanitas
Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam

Openingstijden:

dinsdag, woensdag en vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur

ntree!
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Een paar weken geleden was het
zover voor mevrouw LagendijkKussendrager. Ze ging ‘Skypen’
met haar zoon en schoondochter
in Canada. Alleen wist mevrouw
dit zelf nog niet. Het moest een
grote verrassing voor haar worden.
Mevrouw Lagendijk gaat steeds
slechter horen, dus het telefonische contact met haar familie gaat
ook steeds moeizamer. Coby de
Rover van de Cliëntenraad en Saliha Kasmi van het secretariaat vroegen zich af of Skype — via Internet
— een oplossing voor dit pro-

bleem zou kunnen zijn. Gerrit
Kruisinga van de Cliëntenraad,
die al gebruik maakt van Skype,
bood de gelegenheid om via
zijn Skype contact te leggen en
toen het zover was ging er voor
mevrouw een hele nieuwe wereld open. Ze raakte niet uitgepraat met zoon en schoondochter overzee, vooral omdat ze
hen ook op beeld zag. Mevrouw
Lagendijk wil via deze weg dan
ook iedereen bedanken die de
ervaring voor haar mogelijk
heeft gemaakt.

