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Met fles Bokma op tafel
‘verloren’ schaap geregeld
Deze week o.a.:

Een ‘koeienstrontpremie’ van
twee Engelse pond per dag (toen
nog 10,80 gulden). Veel overuren.
In 1965 was ik stuurman op de
DAVID toen in de sneeuw ineens
Goliath STATENDAM opdoemde.
Hoewel wij voorrang hadden, kon
op het nippertje een aanvaring
worden voorkomen. Dat was in
de tijd dat ik voer voor Vroon in
Breskens. Thans nog een van
grootste rederijbedrijven van
Nederland met een vloot van 182
schepen.

In 1965 maakte ik als stuurman een
aantal reizen op de DAVID. Ik kan
u verzekeren dat dat ‘buffelen’ was.
Je kreeg wel een ‘koeienstrontpremie’ van twee Engelse pond per
dag (toen nog ﬂ 10.80) maar je
maakte veel overuren en kon beter
permanent je laarzen aanhouden.
Er zat zes man aan boord (kapitein,
stuurman, machinist, twee matrozen
en een soort kok). De laadhaven was
Sheerness en de loshavens Maassluis
of Oostende, vanwaar het vee verder
werd getransporteerd naar Amerikaanse legereenheden in Duitsland.
Men wilde daar kennelijk zo vers
mogelijk vlees.
De Zeeuwse kapitein had twee
principes:
1) We nemen nergens een loods,
want dat houdt op en kost ook nog
een ﬂes of een slof en
2) Een vaarsysteem van ‘neem jij
hem heen, dan neem ik hem terug’
en dat hield in dat ik naar Sheerness
doorgaans tegenwind had en hij
terug windje mee.
Nietig
Eén keer is hem dat verkeerd
bekomen, want nadat ik de DAVID
van Oostende naar Sheerness had
gebracht, werd de bestemming
veranderd in Maassluis en dat is toch
wat langer varen. Daarna had ik hem
weer terug en nog in een sneeuw-
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storm ook. Ik kan me nog goed
herinneren dat ik ‘s nachts op de
radar een ﬂinke echo waarnam van
een schip dat van bakboord inkwam
en op ramkoers lag. Uiteindelijk
doemde vaag door de sneeuw de
oude STATENDAM op, die echt
vlak voor ons over ging. Formeel
had ik voorrang, maar gelukkig had
ik al wat vaart teruggenomen, waardoor verder ‘David en Goliath-onheil
werd voorkomen. Je voelt je dan zo
nietig als David.
Deukje
Van Medway Patrol kregen we te
horen dat we direct voor de kant
konden. Dat ging niet helemaal vlekkeloos, want het was daar een verrekt
klein havenbassin waar we moesten
afmeren en door het omhoogschieten
van een kurkenzak kreeg de boeg er
weer een deukje bij. We lagen nog
niet vast of de ouwe ging met de
agent mee de wal op, met de mededeling ‘620 schapen en je regelt het

maar, we zullen wel snel droogvallen
en gaan met hoogwater weer weg’.
Er is daar namelijk een nogal groot
getijverschil.

Voorschrift
De Engelse veterinaire dienst houdt
hierbij streng toezicht en in een compartiment mag nooit een drachtige
koe samen met eentje met hoorns
staan. Niet dat er verder ruimte is om
te gaan liggen of zo, maar voorschrift
is nu eenmaal voorschrift.

Onwillig
Dat ‘schapen laden’ kan razendsnel
gaan, want als ze eenmaal lopen over
de speciale valreep, die het ruim
inloopt, is het met recht: ‘Als er één
schaap over de dam is, volgen er
meer’. Je moet alleen zorgen dat ze
niet schrikken, want dan wil hij (of
zij) de andere kant weer op en is zoIk wens niemand toe op die manier
gezegd het hek van die(zelfde) dam.
een koe van het ene naar het andere
Met koeien gaat dat anders, heel
compartiment te moeten shiften.
onwillig en traag en niet van
Geef mij maar schapen; die til je zo
gevaar ontbloot. Je moet dan een
op aan hun vacht en ze produceren
electroprikker gebruiken met twee
beduidend minder drek. Lossen van
kansen, of ze schieten vooruit of
schapen gaat nog vlugger dan laden.
ze halen uit met hun achterpoten.
Zo heb ik in Maassluis een keer een
Beneden in het ruim worden ze dan
nieuw record gevestigd van 7 miin een compartiment geleid waar vijf
nuten en 12 seconden. Alleen betrof
koeien naast elkaar kunnen staan. Als
het toen slechts 619 schapen, want
ze er eenmaal staan, wordt het comonderweg was een schaap geslacht,
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partiment met zware planken in een
waarna de ontvanger kwam reclameC
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ren dat hij er eentje tekort kwam. We
zijn toen eerst even aan tafel gaan
zitten met een ﬂes Bokma tot ik van
de kok voor een patrijspoort een
seintje had gekregen dat de eerste
vrachtwagen weg was.
Toen wilde ik mezelf uiteraard in de
loods aan de wal gaan overtuigen
dat het niet klopte, maar was van
mening dat de ontvanger geen recht
van spreken meer had en zich wel
verteld zou hebben. Ik heb geprobeerd nog iets van het schapenvlees
te nuttigen. Ik kan u laten weten dat
het overmatig ranzig en echt niet te
vreten was.
Cees de Keijzer is voorzitter van
World Ship Society Rotterdam
Branch
www.worldshipsocietyrotterdam.nl
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Coen, ik zal je nooit vergeten
Het was 1955 toen ik voor de eerste keer de naam Moulijn hoorde. Ik stond op hoorafstand van Cor Kieboom op het bijveld, naast de Kuip
naar Feyenoord twee te kijken. Kieboom vertelde tegen iemand dat hij twee spelers had gekocht, de een was te vergelijken met StanleyMatthews en de andere met Bep Bakhuis. Nou had ik veel over Matthews en Bakhuis gehoord en gelezen, dus ik dacht: Kieboom heeft zeker
teveel gedronken, maar Kieboom heeft gelijk gehad. Coen Moulijn is uitgegroeid tot de beste linksbuiten die Nederland ooit heeft gehad.
Heel Rotterdam-Zuid was
een arbeiderswijk. Buiten een
bioscoop, café en een beetje
sport was er verder niets te
beleven. Het was er wel oer
gezellig, veel saamhorigheid en
onze enige trots was Feyenoord, maar de club had na 1940
niet veel meer gepresteerd. En
toen kwamen: Coen Moulijn,
Henk Schouten en Cor van
de Gijp. Die laatste was de
speler, die Kieboom vergeleek
met Bakhuis. Het werd toen
iedere zondag een feest om naar
Feyenoord te gaan kijken in
de Kuip. Er werd enorm sterk,
vooral speels gevoetbald, maar
nooit om de prijzen. Dat deerde
ons niet als we Coen Moulijn
zijn tegenstanders maar in de
maling zagen nemen.
Lazeroms
Het aantal toeschouwers zat al
gauw rond de veertigduizend.
Thuis waren ze fenomenaal,
maar in de uitwedstrijden ging

CCtje

het meestal mis. Ten eerste doordat
iedere ploeg die Feyenoord op
bezoek kreeg voor 120 procent
gemotiveerd was en de Feyenoordspelers allemaal technische
lichtgewichten waren. Maar met
de komst van Israël, Lazeroms,
Klaassen, Kraay, Van Hanegem
en Kreijermaat aangevuld met de
topkeeper Pieters Graaﬂand werd
het een wereldelftal. Coen Moulijn
paste zich moeiteloos aan en bleef
iedere rechtsback doldraaien.
Eindelijk hadden wij op zuíd een
wereldelftal, met als extra glans
Coen Moulijn. Wat wij zo mooi
vonden aan Coen waren niet alleen zijn ongeëvenaarde dribbels,
maar vooral zijn gewoon zijn.
Je kon hem overal in Rotterdam
tegenkomen en hij was voor iedereen aanspreekbaar. Nooit heb ik
gehoord dat hij een kwaad woord
over iemand zei, nooit kreeg hij
een gele kaart, laat staan een rode.
Gehuild
Ik ben nu tachtig jaar en kan mij

Gheswinde Grysaart, die op wackre wiecken staech

Altijt vaert voor de wint, en yder na laat kijcken;
Doodtvyandt van de rust, die woelt by nacht by daech;
Onachterhaelbre Tijt, wiens heeten hongher graech
Verslockt, verslint, verteert, al watter sterck mach lijcken;
En keert, en wendt, en stort Staten en Koninckrijcken…

c foto burosolo.nl

In de gloríetijd van Coen Moulijn
werd er altijd gezegd: als Coen en
Kieboom een potje gaan dammen
op de middenstip komen er tienduizend mensen kijken. Als toen
iemand gezegd had dat na 45 jaar
er ruim twintigduizend mensen bij
zijn begrafenis aanwezig waren
dan hadden ze ons voor gek verklaard, maar het is wel gebeurd.
Coen ik zal je nooit vergeten,
duizendmaal dank.
Jaap Martens.

26 Januari bestaat Huize Liduina in
Hillegersberg tachtig jaar. Ter ere van
dit jubileum organiseert het woonzorgcentrum van 30 januari tot en met 3
februari diverse activiteiten voor bewoners, vrijwilligers, personeel en andere
betrokkenen. Huize Liduina is al jaren
een begrip en hèt gezicht van zorgorganisatie Laurens in Hillegersberg.
De feestweek start zondag 30 januari om 16.00
uur met een speciale Vesper/Evensong in de
kapel van Liduina. De deken van Rotterdam, de
heer C.H. Bergs, is voorganger van deze speciale dienst. Dinsdag 1 februari is vanaf 15.30 uur
de ofﬁciële jubileumviering in het bijzijn van de
voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg.
Woensdagmiddag is het bewonersfeest en donderdag 3 februari wordt de feestweek afgesloten
met een feest voor medewerkers en vrijwilligers.
Een krantenbericht
uit vroegere tijden
“Huize St Liduina: Een Verzorgingstehuis voor
“ouden van dagen” vooral gehuwden. In gebruik
genomen door de zusters Franciscanessen als
tehuis voor “rustende Daames en Heeren. Alle
kamers zijn met de slaapkamer binnen verbonden. De verzorging omvat alles behalve dokter
en ﬁjne wasch. Koud en warm water en voetbad
op elke slaapkamer. Gelegenheid voor kuipbad.
Kapel aan huis, informatie bij de zusters.”

De tijd
De dunne lucht doorsnijt en, sonder seyl te strijcken,

Cox Column

niet herinneren dat ik na mijn
kindertijd ooit gehuild heb, maar
toen ik hoorde dat Coen Moulijn
overleden was, sprongen de tranen
in mijn ogen. Hetzelfde bij de
enorme belangstelstelling bij zijn
begrafenis. Wat zou ik graag willen weten hoe hij gereageerd zou
hebben op die massale belangstelling. Zou hij ooit beseft hebben
dat de liefde en bewondering voor
hem zo groot was?

Tachtig jaar Liduina
in Hillegersberg

Gewoon rustig (hardop) lezen en je niet
in de war laten brengen door de spelling,
daarmee is het in Nederland nooit meer
goed gekomen, dan is dit prachtige gedicht van P.C. Hooft, dat nog een stukje
langer is, glashelder. Terwijl ik het zit te
typen verbaas ik me er trouwens over
dat Pieter Corneliszoon, 1581- 1647,
hij leefde dus tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, en heeft het einde ervan net
niet mogen meemaken, de ene keer de y
gebruikt en de andere keer de lange ij, en
zo ook a en ae. Maar daar gaat het hier
niet om. Hij beschrijft hier hoe de Tijd
met een rotgang voort schrijdt en uiteindelijk aan alles een einde maakt. Denk
maar aan de vele doden die wij de laatste
tijd te betreuren hebben. In Amerika zeggen ze: “They drop like ﬂies”.

Met dezelfde rotgang maakt de tijd ook
dingen ouderwets en overbodig.
Ik heb bij mijn vaste telefoon een extra
losse hoorn, dat is makkelijk bij bijvoorbeeld de TV, waarom schrijf ik dat in
Godsnaam met een hoofdletter, gezien
de shit die ze uitzenden, dan hoef je niet
naar het toestel te rennen als ie overgaat.
Dat telefoontje staat natuurlijk in een
oplader, maar de laatste tijd was ie, als
ik hem gebruikte, binnen een minuut
leeg. Ik als leek dacht “Daar moet een
nieuwe accu in”, en reed opgewekt naar
Barendrecht, daar is zo’n Businesscentre,
als het maar Engels heet dan is het goed.
De man achter de toonbank keek naar
mijn telefoontje alsof het de fossiele pik
van een dinosaurus was en zei hoofd-

schuddend dat dat niet meer te maken
was. “Ja maar , hij is niet kapot, hij loopt
alleen maar leeg.” “Nee, daar beginnen we niet meer aan, probeer het eens
bij een KPN-winkel, die kunnen hem
misschien opsturen.” Er zat er een in het
winkelcentrum Zuidplein. Dat bleek te
kloppen. Een beeldschoon Turks meisje,
volledig geïntegreerd, God wat was dat
kind mooi, probeerde me onmiddellijk
een nieuwe telefoon aan te smeren, “dat
was veel goedkoper.” “Ja maar…” De
chefﬁn keek in de computer. “De Rio
Bravo 100, maar meneer dat is nog met
een fax, we verkopen allang geen faxen
meer. Dat toestel is van 1998!” Ze sprak
het jaartal uit alsof het de Hoekse en
Kabeljauwse Twisten betrof. En wat
moest ik dan straks met mijn fax? Ja, dat
moest ik zelf weten. “Maar hier moet alleen maar een nieuw accuutje in.” “Gaat
u eens naar de Handyman.” Die zat in de
Keizerswaard. Zo was ik lekker bezig.
De Keizerswaard is tegenwoordig helemaal overdekt, dat wist ik dan ook weer.
De Handyman keek mij meewarig aan.
“De KPN meneer? Daar repareren wij
geen spullen van. Die hebben we niet. En
inderdaad, als het ouder is dan vijf jaar,
en dan neem ik het ruim, kun je het beter
weggooien. Maar achter het Ikazia-ziekenhuis zit een zaakje, Dil Elektronika,
daar zou u het eens kunnen proberen.”

Na een kopje kofﬁe bij Mar en Frans
ging ik opgewekt op weg. Qua benzine
was mijn telefoontje zo onderhand van
goud. Maar Dil Elektronika maakte op
mij een vertrouwenwekkende indruk. U
weet wel, zo’n pijpenla met twee miljoen
laatjes langs de wand. De man aldaar
keek bedenkelijk, maar maakte mijn telefoontje wel open. “TOEN u dit kocht”,
hij sprak het woord TOEN uit alsof het
de tijd was dat Claudius Civilis op het
schild werd geheven, “waren er nog niet
zulke strenge milieuwetten”, ik hoorde
het woord cadmium voorbij komen, hij
maakte nog een grap over de brand bij
Moerdijk, over milieu gesproken, en
verdomd, uit een van de talloze laatjes
toverde hij een accuutje te voorschijn dat
als twee druppels water op het kapotte
leek, wurmde het met een met het blote
oog nauwelijks zichtbaar stekkertje op
zijn plaats, vijf euro veertig en klaar was
Kees.
Ze zijn er nog wel, die ouwe vaklui!
En mijn telefoontje werkt weer als een
tierelier.
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Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

-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

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

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

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

Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

Diverse Vitrine kasten
Op Voorraad!!
In blank of donker eiken

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.

OPRUIMING
50% korting op de
wintercollectie

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25,, BBus
us 4499
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Tafelmodel 4 sterren BEKO
koelkast met een totale
inhoud van 120 liter waarvan
13 liter vriesvak.
Zeer energiezuinig met
energieklasse A++. Een 4
sterren diepvriesvak met een
invriescapaciteit van 2 Kg. Per
24 uur. Nette uitvoering met
gehard glazen leg plateaus.
De afmetingen zijn HxBxD van
84 x 54,5 x 60 cm.
Geluidsniveau slechts 37 dBA.

WML 15125 P
5 kilogram BEKO wasautomaat met 1200
toeren centrifuge snelheid. Energieklasse A,
Wasresultaat A en droogresultaat B. Slechts
49 liter waterverbruik met RVS trommel en
kunststof kuip. Een zeer ondiepe wasautomaat met de afmetingen HxBxD van 85 x 60
x 45 cm. We hebben er slechts 50 voor deze
Speciale prijs! OP

= OP
OPRUIMINGSPRIJSJE

OP = OP
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199,00

VOOR SLIMME KOPERS

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

169,00
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OPRUIMINGSPRIJSJE
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279,00

CSA 34000
340 Liter koel/vries BEKO
combinatie met netto 205
Ltr. Koel– en 87 Ltr. 4 sterren
vriesruimte. Voorzien van een
automatisch ontdooi systeem.
Invriescapaciteit van 5 Kg. per
24 uur. de afmetingen HxBxD
van 185,5 x 59,5 x 60 cm.

En natuurlijk ....

GRATIS BEZORGD !!!

OPRUIMINGSPRIJSJE



219,00

DSA 25000
250 liter dubbel deurs BEKO
koelkast met een netto koel
inhoud van 125 liter en een 4
sterren vriesvak van netto 45
liter. Voorzien van een automatisch ontdooi systeem en wanden met zilver antibacteriële
bescherming. De 3 legplateaus
zijn van gehard glas en de invries capaciteit is 3,5 Kg. Per 24
uur. De afmetingen zijn HxBxD
van 144x 54 x 60 cm.
Let op ! Slechts nog enkele stuks
en…… OP = OP

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 134”
De ramen in mijn ‘redactiekamer’ staan wagenwijd open. De ventilatoren
in mijn appartement draaien op volle toeren en de luchtverfrissers staan
op hun maximale stand. Wat is er aan de hand? De oplossingen voor de
WWDN-foto 134 kwamen met honderden binnen en van elke brief, email
en briefkaart steeg de lucht op van zware shag, gehaktballen, (slechte?)
koffie en arbeiderszweet. Mijn kamer geurde figuurlijk als het Koffiehuis
van de Volksbond in de Stieltjesstraat! Inderdaad, opgave 134 was gemaakt op Zuid tussen het Poortgebouw en de Koffiemolenbrug. Ik kreeg
ook tientallen andere locaties als antwoord, maar helaas waren die fout.

J.Beenhakker: “Dit is de Stieltjesstraat,
grenzend aan de Binnenhaven tussen
Poortgebouw en Koffiemolenbrug. De
herinnering aan zo’n eenvoudige inrichting, waar de koffie, vijftien cent voor
een grote beker, goed te drinken was.
‘s Winters was de erwtensoep met twee
schijfjes worst bekend.”
Kees Slobbe (Poortugaal): “In de jaren
60 (21 jaar) was ik chauffeur op een
vrachtwagen. Mijn baas, P.v.d.Berg, nam
veel werk aan voor vervoer van hoofdzakelijk citrusfruit en diepvriesvlees.
Die handel moest van de ene haven naar
de andere worden vervoerd. Het waren
vaak lange dagen, alles gebeurde nog met
een steekwagentje. Het laden en lossen
nam dus veel tijd in beslag en gebeurde
soms onder zeer koude omstandigheden,
vooral met diepvriesvlees en boter. Soms
vervoerde ik een wagen vol varkenskoppen van het ene naar het andere
koelveem! Die moest ik dan met de hand
van de lopende band in de wagen gooien
(sommige varkens keken je dan aan, want
de ogen zaten er nog in!!) Natuurlijk
moest er ook geschaft worden, zoals dat
toen heette en daarvoor ging ik naar de
Volksbond in de Stieltjesstraat of die in
de Zwanenstraat op de Wilhelminakade.
Ook in de Merwehaven zaten er een paar.
Wat mij het meest is bijgebleven, is de
verschrikkelijke stank van het roken!! In
de kleine ruimte was het benauwd en zeer
rumoerig door het harde praten (de rook
van de zware shag kwam er met vlag en
wimpel bovenuit). De prijzen voor melk
of koffie waren in vergelijking met een
café zeer laag, voor een paar cent was je
klaar.”
Ton van Veelen: “Het koffiehuis van
de volksbond is mij goed bekend. In de
oorlog werkte ik als leerling-schilder
in het Oude Noorden. Wij woonden in
de Joubertstraat en daar vandaan lopen
naar de stad, want geld voor bus of tram
was er niet. Dan eerst de Koffiemolenbrug over, die werd zo genoemd, omdat
hij met de hand werd bediend door de
bruggenwachter. Ongeveer 60 meter
verder de brug over, had je het koffiehuis.
Mijn herinnering is dat de zoon van de
beheerder een witte streep haar over zijn
hoofd had.”
Johan Redert: “Dit is voor mij niet
moeilijk. Achter dit koffiehuis bevonden
zich de oudste havens van Rotterdam,
zoals Binnenhaven en Spoorweghaven. Ik
heb van 1948 tot 1986 bij de Volksbond gewerkt, een geweldig bedrijf. De

Volksbond tegen Drankmisbruik was
een matigheidsvereniging om het sterke
drankgebruik, vooral in het havengebied,
tegen te gaan. Om dit te doen slagen werd
er in de koffiehuizen ook beperkt bier
verkocht, gevolg was dat van Rotterdam
niet alleen werd gezegd, dat het de grootste haven had, maar ook de droogste.
Voor het beheer van de koffiehuizen
werden echtparen aangetrokken. Toen ik
in dienst kwam was dat Nelis Martinot
en zijn vrouw, ‘tante Marie’, zoals zij
door de havenarbeiders werd genoemd. ‘s
Morgens om 6 uur ging de zaak open en
binnen de kortste keren zat het stampvol,
blauw van de rook en rijen fietsen tegen
de gevel; een kop koffie kostte toen 10
cent.”

- Weliswaar is het muurtje verhuisd, maar de
gedachten blijven. -

Geurt Rombeek (Abbenbroek): “Voor
het uitbreken van de laatste wereldoorlog
woonde ik dichtbij, in de Entrepôtstraat.
Het koffiehuis zat in de Stieltjesstraat in
het gedeelte tussen de brug over de Binnenhaven en de brug over de Spoorweghaven. Voor zover ik mij herinner was
het koffiehuis het enige gebouw in dit
gedeelte van de Stieltjesstraat, met aan
beide zijden een muur, zoals op de foto is
te zien. De Stieltjesstraat, de Entrepôtstraat, met aan het eind het station van
de RTM, het boemeltje naar de ZuidHollandse Eilanden, en het Stieltjesplein
en naaste omtrek was destijds met mijn
vriendjes onze favoriete speelplaats. Die
vriendjes waren onder anderen Wim
Kaptein en Wim Hanswijk. In de Entrepôtstraat was een klein buurtwinkeltje,
Sjaantje, waar mijn moeder de dagelijkse
boodschappen deed. Op de hoek van de
Entrepôtstraat en de Stieltjesstraat stond
nog zo’n donkerbruin openbaar urinoir
(alleen voor mannen!) met er vlakbij een
drinkwaterpomp, waar heerlijk schuimend water uitkwam als je de hendel
naar beneden drukte. Ik heb daar heel
wat keren aan gehangen. Bij het einde
van de Entrepôtstraat, aan de kant van de
Rosestraat, was het vaak een drukte van
belang, doordat daar het vertrek- en eindpunt van de stoomtram (ook genoemd de
Moordenaar) was. De spoorrails liepen
door tot aan het andere eind van de En-

NU
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trepôtstraat, waar soms goederenwagons
werden opgesteld. Tenslotte was ook de
oprit naar de Koninginnebrug, tegenover
de Katholieke kerk aan het Stieltjesplein,
een geliefkoosd speelterrein. Ik heb er
goede herinneringen aan.”
Bob Takx: “Ik heb er zo tussen acht- en
tienjarige leeftijd hoogst persoonlijk nog
wel eens een glas melk gekregen als “bijrijder en helper”, als ik met de voerman
van het chemicaliënbedrijf v/h Schuddebeurs uit de Mauritsstraat 65 mocht
meerijden om een vrachtje af te halen in
de Spoorweghaven. Hij ging er dan een
bakkie doen. Het rook er vaak nogal
naar zware shag en muffe paardendekens,
want alles werd nog vervoerd met paard
en wagen. Het was op de bok van de kar
een geweldige belevenis om van hartje
stad naar de boerenzij te rijden over de
bruggen. Ik had een prachtig uitzicht
over alles wat er te zien was; dat gevoel
zullen kinderen van nu jammer genoeg
niet meer ervaren. Ik ben nu 81 jaar en
kan de rit in gedachten opnieuw maken:
Mauritsstraat, Van Oldebarneveltstraat,
Coolsingel, langs de Bijenkorf omhoog,
langs de Vischmarkt (Gerzon), rechtsaf
de Rederijstraat, Boompjes, Maas- en
Koninginnebrug en dan bij het Stieltjesplein rechtsaf.”
J.Delmee: “Deze Volksbond stond
volgens mij tussen de Koffiemolenbrug
en het Poortgebouw. Vroeger moest ik
daar gehaktballen brengen, net zoals bij
andere Volksbonden op zuid. Mijn ouders
hadden namelijk een slagerij op zuid
(Dit klinkt mij zeer bekend in de oren.
Vanuit de slagerij van mijn vader in het/
de Zwaanshals heb ik heel wat gehakt
rondgebracht bij cafetaria’s, patatzaken
én Volksbonden op de rechter Maasoever.
AvdS).”
Aad van der Stokker, Groene Hilledijk
581, 3075 EL Rotterdam: “Achter deze
volksbondkantine waren de Binnenhaven
links en de Spoorhaven aan de rechterkant. Daar waren vele stuwadoors gevestigd en vele coasters werden beladen en
gelost. Je had er Vijfwinkel zitten, een
bekend bedrijf, een overslagbedrijf, een
schroothandel en een douanekantoor. Ik
herinner me ook de metaalhandel O.D.S.
Oving Diepeveen Struijcken. En loods
24 niet te vergeten, waar in de oorlogsjaren joden werden heen gebracht, om op
transport te worden gezet.”
Ger de Ruiter: “Kijkend naar de foto in
deze uitgave, ging mijn hart weer een

beetje open: Tweede Wereldoorlog,
Volksbondkoffiehuis, Stieltjesstraat, potkachel… lekker warm. Mijn leeftijd was
8 à 9 jaar. Ik mocht elke dag meerijden
met aardappelhandelaar Van der Gaag
en zijn paard en wagen. Het paard heette
Gerrit, net als ik. Laden aan de waterkant
Binnenhaven uit binnenvaartschepen, als
ik het nog goed heb 10 x 3 mud aardappelen à 70 kg, maar Van der Gaag laadde
altijd, met een beetje stouwen, 31 mud.
Ná verlaten van de Binnenhaven kreeg
ik een zak met zo`n 20 kilo op mijn nek.
Daarmee liep ik naar huis, Stieltjesplein
13a, twee hoog. En zo hadden we weer
voor een week eten en ruilden dat voor
tarwe, gemalen in de koffiemolen. En
bakken op een petroleumstel. Feest!!!!”
A.J.Mul: “Achter de muren links en
rechts waren de gemeentelijke handelsterreinen, die helemaal doorliepen tot aan de
Hillesluis. Het waren vrij open terreinen;

men kon er gewoon overheen lopen.In de
jaren ‘50 kwamen er nog regelmatig zeeschepen in deze havens. Ik werkte toen
bij een scheepsreparatiebedrijf en kwam
er wel eens voor reisreparaties en ging
dan schaften, zoals dat toen heette, in de
Volksbond, waar je voor een dubbeltje
een flinke bak koffie kreeg. Deze koffiehuizen waren er om de havenarbeiders
uit de kroeg te houden, want drankgebruik was toen vrij algemeen. Achter de
rechtermuur was de loods, waar de joden
verzameld werden voor verder transport
per spoor. Dit alles gebeurde op toch wat
achteraf terreinen waar men weinig last
had van pottenkijkers. Een stuk van deze
muur is gebruikt als herdenkingsplaats,
waar jaarlijks deze gruwelijke gebeurtenissen herdacht worden.”
Attentie blijft deze keer op Zuid.
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 136

De getoonde weg maakt een bocht naar rechts en de rails houdt op. Is dit een aanwijzing of een grapje van de Waar-was-dat-nou-samensteller?
Wanneer je nu daar gaat kijken is er weinig tot niets veranderd. Ja toch, de rails hebben
zich vermenigvuldigd.

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 7 februari 2011 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk om een attentie naar
een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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BLONK

ZONDER ZORGEN VER

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

HUIZEN

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




VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het
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BEDRIJFSPANDEN

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



U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

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

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

€ 750,--

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

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

20 jaar HIFI-STUDIO ZWAARD !
SET VAN DE MAAND
BLOCK AUDIO HIFI-SYSTEEM
V100-C100-R100
Zilver en zwart leverbaar
Normaal € 1097,00
Nu met 10 % korting

€ 989,00

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.

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

Van ontwerp tot realisatie

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

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

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

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

www.ooghoekoptiek.nl

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

www.degedenkgroep.nl

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

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Computergestuurd implanteren;
• Klikgebit op implantaten;
• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

* ilips e

rste

Ph ndenbo
ta

Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak
voor een klikgebit en ontvang een elektrische
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

• Bleken van tanden;

• Eendags-behandeling: implanteren
g
din
e
o
g
e
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
Ver an all aars
v ker se
één dag.
e
ze
ver proth nder
j
bi of zo aten
t
me plant
T 010 - 42 000 42
Locatie IJsselmonde T 010 - 42 000 42
m
i
Keizerswaard 23, 3078AL Rotterdam
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De babyboomers en het eventueel opschuiven van de AOW-leeftijd staan weer in de schijnwerpers nu Jan Nagel een nieuwe op de ouderen gerichte en nogal eenzijdig georiënteerde partij heeft
opgericht, 50Plus. De hoofdpunten: verhoging van de vakantietoeslag en handhaving van de AOW op 65 jaar, want ouderen zouden volgens hem daarover ‘woedend’ zijn. De stelling dat de hedendaagse ouderen het kind van de rekening zijn of worden klopt niet. Een opinie.

Ouderen welvarender en viever. Zeker niet ’t beste
Deze krant richt zich op 50-plus. Helaas worden echter de generaties van 50, 60, 70 en van
80 jaar vaak over één kam geschoren. Het zijn allemaal plussers, senioren of erger nog bejaarden op wie jongeren te veel het etiket plakken van hulpbehoevend, improductief en – in
tegenwoordige tijden – profiteur. Zo zou de babyboomgeneratie (van hen worden de eersten
nu 65 jaar) het beter hebben dan de jongeren het ooit nog zullen krijgen. Zij zouden er met de
buit vandoor gaan en de jongeren daarvoor op laten draaien. Dat is een groot misverstand.
Natuurlijk hebben de ‘nieuwe’ ouderen het gemiddeld financieel en ook qua gezondheid veel
beter dan alle generaties daarvoor.

Informatie
Opinie

Wie zijn er echter nóg beter af? Jawel,
de huidige dertigers en veertigers. Het
Centraal Planbureau heeft dat berekend.
Het CPB is het hoogste adviesorgaan
van de regering en belangrijkste kofﬁedikkijker als het om economische ontwikkelingen gaat. Daarbij ging het om
de vraag wat de verschillende generaties
in hun hele leven betalen aan de overheid en wat zij ervoor terugkrijgen. Dat
netto proﬁjt is het verschil tussen de baten in de vorm van collectieve uitgaven
(aan zorg, defensie, uitkeringen, etc.) en
de lasten in de vorm van belastingen en
premies. Een ingewikkeld verhaal dus,
maar ook weer macro (in het algemeen)
gesteld en een momentopname die
zeker bewaarheid zal worden, tenzij
de westerse wereld in een langdurige
en niet te herstellen crisis komt. Die
kans daarop is overigens heel klein,
want de vooruitgang gaat hoe dan ook
voort. Met soms pauzes van stagnatie en
teruggang.
Gezondheid
De jongeren van thans zullen als zij
ouder worden en niet of nog maar deels
aan het arbeidsproces deelnemen, het
ook weer beter krijgen dan de huidige
generatie babyboomers. En waarschijnlijk ook qua gezondheid, want de
wetenschap neemt nog steeds toe. Nu
al leven we veel langer dan vroeger. De
ouderdom komt met gebreken, is het gezegde dat nog steeds opgaat. Alleen de

‘ouderdom’ schuift wel hard op. Mijn
eigen vader en moeder leken al échte
bejaarden toen zij 65 jaar werden. Die
‘bejaardenleeftijd’ is nu met minimaal
tien jaar opgeschoven. De babyboomers
hebben nooit zoveel mogelijkheden gekregen als de huidige jongeren om zich
te ontplooien (onder meer studeren), om
geld uit te geven en zij moesten vaak uit
ﬁnanciële noodzaak in het huishouden
al op hun 15de, 16de of 17de aan de
slag. Op latere leeftijd nog als ‘kostwinner’, want in veel gevallen verzorgde
de partner (vrijwel altijd de vrouw) het
huishouden en voedde de kinderen op.
Tegenwoordig zijn tweeverdieners
– zeker bij de iets hoger opgeleide
partners - overal aan de orde van de
dag. Zij zijn veel meer in staat dan de
meeste babyboomers om aan vermogensvorming te doen en aan een hogere
pensioenopbouw te werken. Zij zullen
het dus überhaupt beter krijgen als zij
met pensioen gaan, op welke leeftijd
dan ook. De ouderen van nu kunnen
nog wél op 65 jaar met pensioen en
hebben in de afgelopen tien tot vijftien
jaar gebruik kunnen maken van de
vervroegde uittreding (vut), zullen velen
tegenwerpen. Dat is ook zo, maar het is
maar de vraag of je dit als voordeel wilt
zien of als nadeel ten opzichte van toekomstige generaties. Financieel is het
in ieder geval geen groot voordeel. Te
gemakkelijk wordt vergeten dat de vut

over het algemeen betekende dat je met
70 procent van je laatste loon genoegen
moest nemen. De vut had ook oorspronkelijk de bedoeling om de werkloosheid
onder jongeren terug te dringen.
Zware beroepen
Voor bepaalde zware beroepen zal het
vervallen van de vut en het opschuiven
van de pensioenleeftijd naar bijvoorbeeld 67 jaar fysiek wel ‘zwaar’ vallen,
ook al houden ze daardoor 100 procent
van hun salaris. Zij hebben al genoeg
bijgedragen aan het arbeidsproces. Maar
van al die anderen kan niet zo gauw
worden gezegd dat zij niks meer kunnen
en maar ‘achter de geraniums’ moeten
gaan zitten. Ze zijn nog helemaal niet
op sterven na dood! Nee, ze zijn heel
goed in staat nog een paar jaar door
te werken. In deeltijd of in lichtere
banen en met minder verdiensten. Ze
zijn met hun kennis en ervaring in feite
ook onmisbaar in de samenleving. Bovendien, als zij eenmaal met pensioen
gaan (thans nog op 65 jaar en later
misschien op 67 jaar) dan kunnen ze
nog een heel grote bijdrage leveren aan
de maatschappij door vrijwilligerswerk
en maatschappelijke en bestuurlijke
betrokkenheid.
De doelgroep van Jan Nagels nieuwe
politieke beweging 50Plus zou woedend
zijn over de aantasting van de AOW.
Het straalt weer een hoog gehalte uit

van ‘ikke, ikke en de rest kan stikke’
uit. Want wie moeten die hogere (collectieve) kosten opbrengen om de AOW
op 65 jaar te houden en voor verhoging
van de vakantie-uitkering? Dat zijn
alle anderen, óók de andere 50-plussers. Straks krijg je nog een politieke
partij van jongeren die zich onder de
noemer ‘we betalen niet meer mee aan
die welvarende ouderen of proﬁterende
babyboomers’.
In een democratisch bestel als Nederland mag gelukkig een ieder een
‘one-issue-partij’ oprichten, maar die
gaat eraan voorbij dat een land regeren
toch altijd een kwestie van passen en
meten is waarin compromissen hoe
dan ook moeten worden gesloten. In de
praktijk is dan iedereen evenredig beter
of slechter af. Pas in dictaturen kun je
eenzijdige beslissingen nemen.
Pensionado’s
Terug naar de ‘pensionado’s’ van nu.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Kind wil kosten voor
uitvaart niet betalen
Wat als onze (schoon)moeder komt te
overlijden en zij is daarvoor niet of
onvoldoende verzekerd? Moeten de
kinderen daar dan voor opdraaien? Is
er ook een manier om daar onderuit te
komen? Wij hebben namelijk geen contact meer met haar. Zij werkt niet en
heeft geen levenspartner. Zij krijgt een
uitkering. Wij weten wel dat we onder
een eventuele schuld uit kunnen komen
door afstand te doen van ons erfrecht.
U geeft zelf al deels het antwoord. Op
het moment dat uw (schoon)moeder
is overleden, kan uw partner als kind
van de moeder afstand doen van
haar nalatenschap, dus ook van haar

eventuele schulden. Echter handiger
en verstandiger is het een eventuele
nalatenschap ‘beneﬁciair’ te aanvaarden. Tenzij het kind (dat is namelijk de
erfgenaam) zeker weet dat er tekorten
zijn. Beneﬁciair betekent onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
Daarvoor moet wel na haar overlijden
een verklaring worden afgelegd op de
grifﬁe van de rechtbank. Sinds vorig
jaar kost dat 103 euro. Overigens als
men de nalatenschap rechtstreeks wil
verwerpen, moet men dezelfde handeling verrichten bij de grifﬁe.
Let er wel op dat als er geen middelen meer zijn om de uitvaart van de
schoonmoeder te bekostigen en men
daarvoor ook niet wil opdraaien men
zeer terughoudend moet zijn bij het betrokken zijn bij de uitvaart. Eventuele
schuldeisers zullen zich al gauw op de

nabestaanden richten. Het kan zijn dat
pas na het maken van de uitvaartkosten
uit de boedelbeschrijving blijkt dat de
overledene een tekort heeft. Als een
kind beneﬁciair heeft aanvaard, kan
men op dat moment altijd stellen dat
men de nalatenschap niet aanvaardt.
Overigens blijkt in de praktijk vaak dat
(sommige) nabestaanden het toch ook
maar niks vinden als een ouder op kosten van de gemeente wordt begraven.

ze het plots zo snel mogelijk. Er is een
ander in het spel. Ze wil alles zo snel
mogelijk geregeld hebben. Kan zij
dit doen voor ik weer vrij ben? Ze is
inmiddels ook verhuisd zodat het huis
niet meer op ons beider naam staat.
Ze heeft een baan als secretaresse. Zij
verdient aardig, plus een auto van de
zaak. Als ik straks vrij ben, hoop ik
weer werk te kunnen vinden. Al zal dat
moeilijk zijn. Wat zijn mijn rechten?

Familierecht

Uw vrouw kan niet zomaar op eigen
houtje van u scheiden. U hebt daarover
ook wat te zeggen. We raden u aan zo
spoedig mogelijk een echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen. En als
beide partijen het eens zijn dat ze maar
beter uit elkaar kunnen gaan, dan valt
ook te overwegen een gezamenlijke
juridisch expert (een zogenoemde ‘me-

Vrouw van gedetineerde
wil heel snel scheiden
Ik ben gedetineerd, gehuwd en vader
van één kind uit dit huwelijk. Mijn
vrouw wil scheiden. Eerst wilde zij
wachten tot ik weer vrij was. Dat duurt
nog een paar maanden. Maar nu wil

Veel te veel worden zij gezien als de
mensen die het zo breed hebben dat zij
meerdere malen per jaar op vakantie
gaan, de hele dag aan het reizen zijn
met hun NS-korting of met zelfs gratis
kaartjes en/of als ‘balletjes’ een balletje
slaan op de golfbaan. Niets van dat alles. Het overgrote deel van de ouderen
en gepensioneerden heeft een vrij rustig
leven, is nog lang niet afgeschreven en
zorgt voor productiviteit hetzij als oppas voor hun kleinkinderen, hetzij soms
ook als subsidiegever voor hun eigen
kinderen die nog in de opbouwfase van
hun leven verkeren.
De opa’s en oma’s van nu – even de
ware armoedegroep die het alleen met
AOW of bijstand moeten doen buiten
beschouwing gelaten – waarderen de
kwaliteit van hun leven meer dan de
vroegere generaties ooit deden. En dat
is heel wat anders dan de luxe van een
babyboomer te zijn!

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
diator’) in te schakelen. Ook zal er een
oplossing gevonden moeten worden
hoe met het kind wordt omgegaan.
Uiteindelijk bepaalt de rechter de
voorwaarden voor de scheiding, zoals
een eventuele alimentatie van de één
met meer (maandelijkse) draagkracht
dan de ander, voor de onderhoudskosten van het kind en een eventuele
omgangsregeling. Een rechter zal alle
factoren afwegen, ook uw eventuele
detentie, voordat hij een uitspraak doet
over de echtscheiding. Is er sprake van
een gemeenschappelijke huwelijksboedel dan zal die ook evenredig verdeeld
moeten worden.
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COMPUTE

R STUK!!

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

WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering
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Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN




Behangers en Schilders aanwezig.









Een

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

gedenksteen

zorgt

voor

een

speciale herinnering aan een dierbare.

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in

PLAVUIZEN

natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze
site voor de mogelijkheden of neem voor
een persoonlijke advies contact met

GRATIS
GELEGD

ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg
Madame Curiestraat 10
3316 GN Dordrecht
Tel. 078 - 618 28 88

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

teer
Profi nze
van o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
AA

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
Mangaanstraat 1-5

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.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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Gezellig in de Vriendenlaan
Veel Rotterdammers die dit straatje in deze oeroude volksbuurt
niet wisten en nog steeds niet weten te vinden. Velen dachten aan
de Drievriendenstraat, maar dat was en is in West. Hoewel er niets
meer aan vroeger herinnert, bestaat de Vriendenlaan nog steeds,
en ligt in Centrum Noord. Als je op de Hofdijk stond bij de Bosjeskerk (gebouwd in 1956, afgebroken in 1986) keek je zo langs Heliport door de Vriendenlaan naar de Rottekade. Omliggende straten
waren de Almondestraat (bekend van de Berini’s), Schoterbosstraat, Noorderstraat, Rottestraat, Kivietstraat en niet te vergeten
de Blommersdijksestraat.
Toen ik in 1956 bij mijn vader, timmer- en metselbedrijf Fa. Verkroost,
ging werken, bestond de Vriendenlaan
uit opa’s, oma’s, ooms en tante’s. Opa
en oma Knossenburg, tante Jo en oom
Freek Holstein met dochter Janny(!?)
opoe Lindeman, tante Co en oom Cor
Maree, tante Henny, enzovoort. Ook
veel kleine ondernemers hadden hun
nering in deze laan. Marktkramenverhuur Gebr. Wallaard, bloemengroothandel Sigtermans en Van
der Mey, oudijzerhandel De Groot,
machinefabriek Hoogenboom, garage
Bouter en Verhoef. De belangrijkste
tussen deze kleine middenstanders was
wel de WIBIC BV, De Westindische
Bananenimport-Companie, van de
familie Van der Horst.
Spinnen
Als de bananenboot weer in de Rijn/
Maashaven was gearriveerd, was het
in ons straatje ‘n hele drukte. De kammen bananen werden dan in koelcellen half onder de grond opgehangen.

Als timmermansleerling moesten we
nog weleens ‘n klusje doen in zo’n
cel, en dan moest je oppassen, want
er zaten nogal eens giftige spinnen
tussen de bananen. Kunst was het om
een vallende spin uit een kam bananen
vakkundig te ontwijken. Eens hadden
we een hele grote en een heel kleintje
te pakken, die we in een sigarenkistje
stopten met een glasplaat erop.
De volgende morgen bleek die kleine
donder die hele grote te hebben opgesmikkeld. Op de hoek Vriendenlaan/
Rottekade, nog steeds gespaard: de
pandjes van Maas uit 1600! In het
voormalig kerkje zat de bioscoopschilder Leo Mineur. Bewoners waren:
marktkoopman Fennema, familie
Koremans, Van der Giessen, Van de
Werke, Braun, Scherpenzeel, taxi
Lagedijk, ome Frans en tante Wil Sonders die ‘n snackbar hadden onder de
spoorbogen aan het Hofplein. Menig
Rotterdammer heeft in de late/vroege
uurtjes een patatje genuttigd bij ome
Frans en tante Wil. Naderhand is de

- Heliport in het hartje van de stad -

zaak overgenomen door dochter Sjaan
en schoonzoon Bertus van Pinxteren.
Verder het werkplaatsje van oude Mekes, ijspakhuis Platje, kunstenaar Sas
Knossenburg met vrouw Riek.
Heliport
Ons tweede pakhuis lag als het ware
op Heliport, hoek Vriendenlaan/Rottekade, zodat elke morgen en middag de
Sikorski S56 van Sabena zo’n beetje
op je hoofd landde. De herrie die dat
ding maakte zou nu streng verboden
zijn! Linksaf de Rottekade op woonde
brandweerman Karel Zwankhuizen,
tevens snoepgrossier, die met zijn
vrouw getrouwd was om haar mooie
benen! Iets verderop nog ‘n snoepgrossier: Hallensleben ‘Beider Belang’.

Dan de bloemenschuit in de Rotte, en
vlak voor de Rottestraat oudijzerhandel Jantje Dalmeier.
Rottestraat
In de Rottestraat kon je bij Dik
Zwaneveld een handkar of carrier
huren, maar ook autorijles krijgen.
Het volgende verhaal heb ik al eens
verteld, maar vooruit: in de Rottestraat
woonde ‘n kastelein die niet alleen ‘n
forse omvang had, maar ook ‘n forse
tiet met geld. Veel buurvrouwen waren
hiervan op de hoogte en kwamen bij
deze man over de vloer. Niet om ‘n
potje te klaverjassen! Nou gebeurde
het regelmatig dat de spelregels te stevig werden gehanteerd, zodat het bed,
mede door het gewicht, krakend ineen

stortte. Wij kregen dan het vriendelijke
verzoek de boel te komen fatsoeneren.
De volgende dag kwam de kastelein
dan aan de zaak afrekenen, met het
dringende verzoek dit heel discreet te
houden. Weer eens iets anders dan bananen in een cel! Linksaf de Hofdijk
op, met op de hoek de sportfietsenzaak
van Verhoef, dan de groentewinkel van
Zoutewelle, en even verder de Blommerdijksestraat met de biscuitfabriek
van Paul C Kaiser. Toen was het nog
gezellig, nu ‘n koude kille buurt!
Gerard Verkroost
gerardenan.verkroost@telfort.nl

De twee records van Jan Tilmans

De eerste directeur van de ArenA in Amsterdam was een rasechte Rotterdammer. Een oud-Rotterdammer ook, omdat hij sinds jaren in Breukelen woont. We hebben het over Jan Tilmans (61), geboren
en opgegroeid in de Finsestraat in Oud-Mathenesse. Jan was een talentvol sporter, die als ‘broekie’
uitblonk in voetbal, basketbal en honkbal. In die laatste tak van sport werd hij minstens nóg een keer
nummer één: hij is de eerste Neptuniaan die werd gekozen voor het nationale honkbalteam. Twee
records die hem niet kunnen worden afgenomen.

Recreatie schoolsporten en er bijvoorbeeld de populaire scholierenontmoeting ‘Rotterdam – Antwerpen’ mede
organiseerde. Hij kreeg bij de dienst
als topsporter bovendien ruim de gelegenheid om te trainen en te spelen.

op mijn weigering een zwarte broek te
dragen, mijn vader naar school komen.
Het werd uitgepraat, ik mocht sporten
in alle kleuren broekjes.”

Roots
Begin tachtiger jaren maakte hij de
overstap naar de gemeente Amsterdam als ‘Jeugdsport consulent’. Een
ambitieuze functie met illustere voorgangers als Klaas Nuninga, Bert van
Lingen en Hans Kraay Sr. Hij werd
tevens medeoprichter van de stichting
Amsterdam Topsport waar uiteindelijk
ook de plannen voor de bouw van de
ArenA concreet werden.
Tilmans werd directeur van de NV
Stadion en was er verantwoordelijk
vanaf het eerste begin van de bouw, tot
de oplevering in 1996. Daarna begon
hij zijn eigen bureau voor het begeleiden van sportevenementen en de bouw
van sportcomplexen en het adviseren
over de haalbaarheid daarvan.

Zijn middelbare schooltijd op de
Herman Heijermansschool, tegenwoordig onderdeel van de Wolfert van
Borselen scholengemeenschap, vormt
de basis voor vrijwel alles: zijn sporten maatschappelijke carrière, plus zijn
huwelijk met Herma het meisje dat hij
op school leerde kennen en met wie hij
nu nog samen ‘in de klas’ zit.
“Ik zat eerst op de dependance in de
Potgieterstraat in Spangen en ging
later naar de school zelf in de Rösener
Manzstraat vlakbij het Marconiplein”,
herinnert Jan zich nog als de dag van
gisteren. “Mijn leraar was de heer
Nico Rijnbende (mijn klasseleraar was
de heer Pop), hij was bestuurslid van
Sparta. Ik kreeg er ook les van Koos
Postema, hij gaf ons onder andere
gymnastiekles. Wij moesten van hem
tijdens gym allemaal een zwart broekje
gaan dragen. Ik zat op honkbal en
voetbal bij RFC aan de Essenburgsingel en speelde basketbal bij The Lakers, een ploeg die op onze school was
opgericht. Ik had een kast vol sportbroekjes, maar geen zwarte, dan ga je
toch geen nieuwe kopen? Ze zagen me
thuis alweer aankomen. Postema liet

Kampioen van Nederland
Bij RFC won honkbal het voor
hem van voetbal en met het eerste
jeugdteam werd Jantje kampioen van
Nederland. Zijn talent viel anderen op
en het was Leen Staub van Neptunus – hij woonde in de buurt – die
hem vroeg bij die ploeg te komen
spelen. “Neptunus had grote plannen
met de honkbalafdeling. Hogerop,
naar de hoofdklasse, toonaangevend
in Nederland en zelfs internationaal
een woordje mee gaan spreken”, zegt
Tilmans, “en daarin zag Leen voor mij
een rolletje.”
Dat Neptunusplan was behoorlijk
ambitieus, want Haarlem was de
bakermat van honkbal en in Rotterdam
was het al Sparta dat de klok sloeg met
grote namen als Hamilton Richardson,
Hudson John en Simon Arrindell.
Maar Leen Staub had het goed gezien;
Neptunus groeide en behoorde binnen
enkele jaren tot de Europese top.

- Jan Tilmans als catcher in zijn jonge jaren-

Cees de Bruin, die later scheidsrechter
betaald voetbal werd, was coach van
Neptunus en tevens assistent van de
Amerikaan Bill Arce, toen coach van
het nationale honkbalteam. De Bruin
introduceerde Jan Tilmans bij Bill
Arce en dat was het begin van zijn carrière als honkbal international.
In die tijd – medio 1970 – trad Tilmans
in dienst bij de gemeente Rotterdam
waar hij bij de Dienst voor Sport &

Dat brengt hem terug naar zijn roots:
Rotterdam! Er spelen voor de stad
nogal wat sportieve bouwontwikkelingen. Neem de mogelijke bouw van het
nieuwe Feyenoordstadion en de interesse van de stad voor het organiseren
van de Olympische Spelen in 2028.
Dat gaat niet zonder opgeleide sporters
en de accommodaties die daarvoor

nodig zijn. Aan de bouw van het
nieuwe stadion zou Tilmans best ‘een
steentje willen bijdragen’. Hij heeft
tenslotte de ervaring en weet wat er
nodig is om een stadion financieel succesvol te laten functioneren. Dus als
de stad of Feyenoord hem nodig heeft
… Op dit moment is hij bezig met een
onderzoek naar de realisatie van een
mega sportproject in Rotterdam-West,
een soort ‘Papendal aan de Maas’. Niet
ver van ‘zijn’ Finsestraat.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

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

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk - Bolnes
Tel. 0180 - 480870

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl

Alleen maar
liever samen?

www.meubelcentrumridderkerk.nl

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

VERBOUWINGSOPRUIMING
>>>> ALLES MOET WEG <<<<
BANKSTELLEN
RELAXFAUTEUILS
STA-OP FAUTEUILS

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

Met de grootste collectie elektrische
sfeerhaarden en kleine schouwen

ALLEEN
GELDIG IN
RIDDERKERK

U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

Opticien

SALONTAFELS
EETKAMERTAFELS
EETKAMERSTOELEN

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

SFEERHAARDEN
KLEINMEUBELEN
VLOERKLEDEN

GRATIS
PARKEREN

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

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

DRESSOIRS
VITRINEKASTEN
TV MEUBELS

DESKUNDIG
ADVIES

PERFECTE
SERVICE
EN GARANTIE

DIV COMPLETE
BOXSPRINGS
EASTBORN

BUNGALOWPARK

SIMPELVELD

EN NA DE VERBOUWING..... KOMT DE NIEUWE COLLECTIE BINNEN!!

Lezerskorting! Gratis brochure

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

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

Simpelveld

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.
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door Roland Vonk

“De zaak uit en nooit meer terugkomen!”
Ze had nogal een uitgesproken muzikale voorkeur, de Rotterdamse zangeres Mitsey Smeekens (1920-2008). En ze kon fel zijn. In de jaren 1962-1976
dreef ze samen met haar man, pianist Herman Houtman, het legendarische muziekcafé De Doofpot, aan de Nieuwe Binnenweg, en als daar iemand
met een ‘verkeerd’ verzoeknummer kwam – Koos Alberts, polonaise – dan wees Mitsey naar verluid op een bordje aan de muur: Alleen voor leden.
“Sorry meneer,” klonk het dan. “U zit echt in de verkeerde zaak.” Of deze gast maar wilde ophoepelen.
Songteksten
Mitsey Smeekens was vooral van
de jazz. In haar café en bij talloze
schnabbels door de jaren heen zong ze
van alles, ook wel Frans, en Duits, en
Nederlandstalig, maar het moest een
beetje niveau hebben, en pit, en het
American Songbook stond bovenaan.
Ze kende duizenden teksten uit haar
hoofd. Drummer Bennie Bosman,
die jaren lang in De Doofpot werkte:
“Daar was ik wel eens jaloers op. Die
vrouw kon toch een partij songteksten
onthouden, ongelofelijk. Bij haar
vergeleken was ik maar een kleine
jongen.” Tot op het laatst in haar leven bleef Mitsey ook enthousiast over
‘nieuwe’ talenten in de betere muziek.
Ze mocht misschien slecht ter been
zijn geworden, muzikaal gezien werd
haar wereld niet kleiner.

- Mitsey Smeekens (rechts) achter
de bar in café De Doofpot -

Bennie Bosman: “Mitsey had ook iets
van een zigeuner. Ze had altijd van alles bij zich in haar tas. Een keer zaten
we midden in een radioprogramma,
ging bij haar een wekker af. Van die
dingen.”
Pschorr
Mitsey Smeekens groeide op aan de
Hogenbanweg in Rotterdam-West als
Mirza Snijders. Op haar zeventiende
ging ze aan de slag als ouvreuse bij
het Arena Theater aan de Kruiskade.
Bij haar sollicitatie werd haar te verstaan gegeven dat ze d’r haar moest
blonderen en dat die wenkbrauwen
eraf moesten. Mitsey: “En dat is m’n
hele leven zo gebleven.”Haar carrière
als zangeres is in zekere zin ook daar
begonnen, in Arena. Een van de andere ouvreuses speelde piano, en bij dat
pianospel zong Mirza een keer iets, in
een verder lege zaal. Een Frans nummer. “Ik zong al tachtig liedjes op
m’n zeventiende.” De directeur kwam
binnenlopen. En die was aangenaam
verrast. De week erop zou er een feest
zijn van de Bioscoopbond. Of Mirza
daar misschien wat wilde zingen.
Een week later stond ze voor het orkest van Freddy Green. Nog een week
later belden ze van het orkest op of
Mirza mee wilde met optredens.
Ongeveer in diezelfde tijd was er een
crooner-wedstrijd in het befaamde
Pschorr, aan de Coolsingel. Mitsey:
“Ik zong daar A-tisket a-tasket, en ik

- Mitsey Smeekens,
vermoedelijk in de jaren vijftig -

- Druk in café De Doofpot met Herman Houtman achter de piano -

won!” In Pschorr ontmoette ze ook
Gerard Smeekens, trompettist in het
orkest van Louis de Vries. Op haar
achttiende trouwde ze met Gerard.
Hij werd rond het eind van de oorlog
in Duitsland vermoord, maar Mitsey,
zoals ze zich was gaan noemen,
zou altijd zijn achternaam blijven
gebruiken.
Van 12 tot 2
Vanaf de jaren veertig werd Mitsey
een graag geziene vocaliste bij het
orkest van Vlaming Henri Segers, en
in Nederland bij het orkest van Frans
Wouters en het KRO-huisorkest, eerst
onder leiding van Jo Budie, later met
Piet Sonneveld. Met deze gezelschappen trad Mitsey op in grotere
zalen, en voor de radio, zoals in het
programma ‘Van 12 tot 2’ met Ted de
Braak. Bij Frans Wouters ontmoette
ze Herman Houtman, met wie ze
samen zou blijven tot aan diens dood,
in 1996.

Herman en Mitsey hebben enorm veel
samen opgetreden. Voorafgaand aan
de periode van de Doofpot vormden
ze met gitarist Coen Rodenbergh ’t
Perdido Trio. Tijdens en na De Doofpot speelden ze veel als duo, en als
kwartet, met op drums onder anderen
Bennie Bosman en Tonny Nüsser
en op bas Wim Koopmans, Wim
Brassers en Wil Nieland. Veertien
jaar lang hebben Herman en Mitsey
’s zomers in Zwitserland gewerkt, in
diverse hotels. Ook speelden ze op het
cruiseschip Black Prince.En aan de
wal: het Hilton, de Dorsvlegel aan de
’s-Gravelandseweg, Melief-Bender, ’t
Fust, zaken in Zandvoort en Berlijn,
en bij mensen thuis. Na de dood van
Herman werd Mitsey nog geregeld
begeleid door pianist Joop Dukers.
Spiegel
Wat verklaart het succes van De
Doofpot? Bennie Bosman: “Pure
gezelligheid, dat was de kracht. Bij

Mitsey was muziek. Herman speelde
elke dag. En als er klanten kwamen,
ging Mits zingen. De zaak ging om
half negen open, en in het weekend
was het dan zo rond een uur of tien,
elf vaak helemaal vol. Het hele
Rotterdamse zakenleven kwam er.
Willem van ’t Wout, Gerard de Lange,
John Blokland. Een leuk publiek.”
Toch heeft Mitsey een van haar gasten
eens van een mindere kant leren kennen. “Het was op een zaterdagavond,
hartstikke druk. Herman speelt met
het trio, ik sta te zingen. Roept mijn
barkeeper over de bar: ‘Mits, er loopt
er een weg zonder te betalen!’ Ik sta
vlak bij de deur, laat de microfoon
voor wat ie is – Herman speelt toch
wel door – en ik tik die ‘heer’ op de
rug. Maar ik voel op die rug iets keihards. Ik tik nog een keer. Hij draait
zich om en ik zie een goudkleurig
koord over z’n stropdas lopen. Had
die man een prachtige spiegel uit de
zaak gepakt en op zijn rug gehangen,
met z’n colbert er overheen. Vandaar
dat die rug zo hard was. Door de nervositeit was ie vergeten af te rekenen.
Hij had zo weg willen lopen. Maar dat
pakte anders uit. Jas uit, spiegel terug,
de zaak uit, en nooit meer terugkomen! En het ergste is: het was nog een
bekende ook.”

Weer een luisteraar minder
Aan het overlijden van zangeres Mitsey Smeekens kleeft voor mij iets heel merkwaardigs. Op zaterdag 4
oktober 2008 werd Mitsey 88. Dat ging gepaard met een feestje. Dat wist ik. Vrienden Willem en Anneke van
‘t Wout zouden er ’s avonds zijn. En ook: Hans Becker (Humanitas), Coen Moulijn en Kees Korbijn. De laatste
had een speciaal lied gemaakt voor Mitsey dat hij op haar verjaardag ten gehore zou brengen. Hij had het ook
opgenomen in zijn huisstudiootje. Die opname zou ik de volgende ochtend op Radio Rijnmond draaien.
Mitsey was daarvan op de hoogte. Ze
zou zeker luisteren. Vijf minuten voor
de uitzending werd ik gebeld. Mitsey
was zojuist dood aangetroffen in haar
stoel bij de radio. In het zicht van de
uitzending had ze spontaan de laatste
adem uitgeblazen. De ode die ik ging
aankondigen was opeens een postume
ode geworden. Onwezenlijk.
Magnolia Jazz Group
Een oproepje in De Oud-Rotterdammer van vier weken geleden: Johan
Witkam is op zoek naar de ‘omslag’
van een dixieland-lp met daarop drie
muzikanten op Harley’s voor een
bouwterrein aan de Westzeedijk in
Rotterdam. De gemiddelde lezer zal
daarbij niet direct zijn opgeveerd,
maar ik dacht meteen aan de Magnolia
Jazz Group ‘65, uit Rotterdam. Een
dixieland-sextet dat in de jaren zestig

onder leiding van trombonist-zanger
Ben Rinia twee lp’s heeft gemaakt.
Ben Rinia speelt nog steeds. Hij is tegenwoordig leider van de Ken Colyer
Memorial Jazz Band. En Patty Grey
die op de bewuste hoes vermeld staat,
was de vrouw van Ben, Coby Rinia.
Maar vanwaar de interesse van Johan
Witkam voor die lp? Heeft hij er
dierbare herinneringen aan? Nou, ja,
in zoverre: een van die Harley’s op de
hoes was van hem.
De Nellantellies
Het aantal accordeonduo’s en -trio’s
dat Rotterdam heeft gekend lijkt wel
onuitputtelijk. Steeds duiken er weer
nieuwe namen op. Zo zou lezer Rob le
Noble graag willen weten of iemand
nog iets weet over het - mij onbekende
- trio De Nellantellies. Rob: “Ik heb

leuke herinneringen aan dit trio uit
de jaren 1959-1962. Het waren drie
zusjes. Nellie, Anneke en Ellie Bosgieter. Ze woonden aan de Statenweg en
waren zeer gedreven. Met veel succes
speelden ze op avondjes. Ze zaten
ook op een accordeonvereniging die
gevestigd was boven het café op de
hoek van de Noordsingel en de Jacob
Catsstraat.”
Leuke vragen.
Die accordeonvereniging heette
Progressio. Zover ben ik. Dirigent:
Frans Peelen. En de naam van het café:
De Zon. Maar verder? Wie weet meer
over De Nellantellies? Of heeft zelfs
een foto van dit illustere trio?
Pschorr-West
Nog een oproepje van twee lezers, Jan
en Ada, binnengekomen per mail.

“Je hoort altijd iedereen praten over
Pschorr aan de Coolsingel en de Korte
Hoogstraat, maar wij denken dat op de
hoek Kruisplein/Diergaardesingel een
Pschorr-West heeft gezeten. Daar waar
nu al heel lang een Chinees restaurant is. Kan dat kloppen?“ Dat klopt
inderdaad. In het pand van Chinees
restaurant De Lange Muur zat in elk
geval in de jaren veertig Pschorr-West.
Net als het ‘grote’ Pschorr was dit een
zaak van Dirk Reese. Maar anders dan
het legendarische etablissement aan de

- Lp uit 1968 van Magnolia Jazz Group -

Coolsingel overleefde Pschorr-West
het bombardement van 1940. Het zou
na de oorlog zelfs een artiestencafé
zijn geweest.
Klonk daar ook levende muziek? Weet
iemand daar iets van?
Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams
amusement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling
de dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is,
voor zover aanwezig, steeds te horen in de eerste aﬂevering van Archief Rijnmond
na het verschijnen van deze krant.
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OUD ROTTERDAMMERTJES
Liefhebbers zoeken
oude bromfietsen
o/a Zündapp, Kreidler,
Puch en/of onderdelen

Gedenktekens

Dirk - B.C. de Stofwolk

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

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

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

Verzamelingen
Nederlandse- en
Buitenlandse Postzegels.
Contante betaling!!!!!!

06-46123164

met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

TE KOOP GEVRAAGD

Tel.: 06 - 25 16 21 55

“De Griff ioen”

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395

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

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

GEVRAAGD

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,

GEZOCHT
Ik ben in het bezit van een wurlitzer
Jukebox uit 1956 en zoek hiervoor
Grammofoonplaatjes uit de jaren
1950 t/m. 1975.
Gaarne even een belletje naar telefoon

0621947867.

Vriendelijk dank bij voorbaat
Dallau-spuikreek Rotterdam.

Delfshaven

(010) 2847362 of

FOTO’S

(010) 2763852

010 888 22 15

of

0647 775893

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

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

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

www.fotovanrotterdam.nl

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

De Vijf Boeken 9, 2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

Neem vrijblijvend contact met ons op,

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

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

▪ Schoonmaken bedrijfspanden.

▪ Afvoer restboedel in eigen beheer.

▪ Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

▪ Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

▪ Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

▪ Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

▪ Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

▪ Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

▪ Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

BINNEN 14 DAGEN NA OFFERTE

STOELEN VLECHTERIJ
* Antiek restauratie

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

* Stoelen matterij

* Gordijnen atelier

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

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

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (78)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002.
Henk was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud
Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met
bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt binnen afzienbare tijd.
Bijgaande foto is er een van de 185 die door de samenstellers van het boek zijn geselecteerd voor het derde en laatste deel van deze trilogie.
Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

Heinz schildert met plezier!
“Wat een verrassing een foto te ontdekken (DOR, 11-01-11) van de zo bekende
zwerver Heinz. Ik heb een levendig
beeld van deze man, die in de jaren ’80
en ’90 op zijn geheel eigen manier onze
binnenstad afstruinde”, schrijft Peter
Muller uit Rotterdam-West.

“Zijn leefgebied was niet zo groot. Je zag hem
rond het Centraal Station, Weena en Coolsingel.
Heinz bivakkeerde geruime tijd op een vaste stek,
en slenterde dan plotsklaps door naar een volgende
plek. Hij veroorzaakte nooit enige last en ik had
de indruk dat hij ook niet bedelde. Hij vroeg
hoogstens om een sigaret of sjekkie, want roken
was zijn ding. Ik heb mij altijd afgevraagd wat zijn
achtergrond was en hoe en waarom hij op straat
belandde. Ben ook nieuwsgierig naar hoe het hem
nú vergaat.”

De Nederlander
Kabels, touwen en schepen zijn onverbrekelijk
met elkaar verbonden. Wie in deze branche een
opleiding heeft gehad of volgt bijvoorbeeld bij
de Stichting Scheepvaart en Transportonderwijs
te Rotterdam, komt daar in de praktijk aldoor
mee in aanraking. Het moeiteloos kunnen
leggen van een dubbele knoop, mastworp of
paalsteek is een must. Het oefenen in het leggen
van knopen staat repeterend op het lesrooster, zoals op bijgaande foto van 24 december
1981 aan boord van het opleidingsschip De
Nederlander, dat lange tijd geëxploiteerd is
door de Vereniging Opleidingsschip voor de
Handelsvaart. Het was het uit 1915 stammende
stoomschip C. Bosman, dat van 1916 tot 1956
een zogeheten spoorwegdienst onderhield op
het IJsselmeer tussen Enkhuizen en Stavoren.
Daarna kwam het naar het Haringvliet in Rotterdam om dienst te gaan doen als opleidingsschip. Na enige jaren werd het verkast naar de
Coolhaven, waar het markante schip op 29 juni

2005 vertrok voor dokken in Amsterdam om
daarna in Zaandam te worden gerestaureerd tot
varend museumschip. Zover is het echter niet
gekomen. Op 23 en 24 december 2005 zonk De
Nederlander door onverklaarbare oorzaak. Omdat na het lichten asbest werd geconstateerd,
mocht niet verder aan de opknapbeurt gewerkt
worden. In de jaren daarna is het verwijderd
en het schip ligt nu in afwachting van verdere
werkzaamheden in Lelystad-haven. Naar het
schijnt is De Nederlander ooit ook gezonken
in de periode dat het schip in het Haringvliet
aangemeerd lag.

pagina 13

Wel, wij kunnen oprecht zeggen dat het naar omstandigheden goed gaat met Heinz. Wij kregen een
brief van Roel Baars, werkzaam in het woonzorgcentrum De Leeuwenhoek. Theo van der Hogen,
want dat is Heinz’ ware naam, vertoeft nu twee
jaar in dit centrum en onder leiding van Roel schildert en tekent Theo een paar keer per week in het
kunstatelier van deze instelling. Theo schijnt er lol
in te hebben, en een enkele keer verkoopt hij wel

- Theo van der Hogen, enthousiast
actief met penseel….
-

eens een werkje, zodat, zo schrijft Roel, “hij nooit
meer zonder tabak hoeft te zitten.” Roel vertelt
verder dat Theo 04-02-1937 in Naarden is geboren.
Op driejarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders
naar Duitsland, om pas in 1962 terug te keren
naar ons land. Theo werkte van 1963 tot 1967 bij
Wilton Feyenoord. Tja, een paar details, die tóch
het nodige zeggen, al is het maar de link naar
Duitsland. Roel Baars mailde ook een paar foto’s
door, waarop wij Theo met plezier zien schilderen.
Kortom, goed nieuws omtrent, wij kunnen wel
zeggen, ex-zwerver ‘Heinz’.
Joris Boddaert
(jorisboddaert@gmail.com)

De samenstellers van deel 3 ‘Henk Hartog
Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’ zoeken
details van het zinken en ook namen van de
touwknopers aan dek van De Nederlander. Reageren via het e-mailadres: reinw@telfort.nl
Het is mogelijk te reserveren voor deel 2 van
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’.

Lens van Hartog fotovraag

44ste boek Herman Romer Claus liep in Josephstraat
Op 2 februari viert auteur Herman Romer zijn tachtigste verjaardag. In 1965 debuteerde de geboren en getogen Rotterdammer bij de uitgeverij Querido met de
novelle ‘De nachtegalen zingen niet meer’. Voorafgaand aan de Boekenweek (16
– 26 maart) presenteert hij zijn nieuwste werk, ‘Wij eisen geluk’. Deze eigentijdse roman is zijn 44ste boek dat in de winkel komt te liggen. In de tussenliggende
jaren publiceerde Herman Romer 27 historische non-fictie boeken en 16 romans,
novellen en poëzie.

In 1971 won hij met zijn dichtbundel ‘Voor de
liefhebbers’ de Anna Blamanprijs. Voor zijn oeuvre historische non-fictie ontving hij in 2004 de
Laurenspenning, dé culturele onderscheiding van
Rotterdam. Herman Cornelis Johannes Romer
werd geboren op 2 februari 1931 in Rotterdam.
Hij is deze stad heel zijn leven trouw gebleven.
Romer was achtereenvolgens administratief
medewerker, loonadministrateur en copywriter.
Na zijn afscheid als publiciteitschef bij een multinational, begin jaren tachtig, werd hij zelfstandig auteur.
De meeste van Romers publicaties zijn geschreven over of tegen de achtergrond van Rotterdam, met name over de jaren vóór en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Romer beschouwt van zijn
historische non-fictie het tweedelige ‘Rotterdam
in barbaarse jaren’ als een van zijn hoogtepunten

- Herman Romer presenteerde zijn 43ste boek ‘Stad
van verloren dromen’ vorig jaar mei in het historisch
Museum Rotterdam. Foto Rein Wolters -

en met hem vele kenners van het oude Rotterdam.
Van zijn dichtbundels springt ‘De val omhoog’,
een bundel met ‘bedrijfspoëzie’, er volgens hem
uit. Onder zijn romans is ‘De danszaal in het duister’ een persoonlijke favoriet van de auteur. Zijn
jongste werk is ‘Stad van verloren dromen’, een
roman over de oorlogsjaren in de Maasstad dat
vorig jaar mei verscheen.

Bij de 60-jarige Dirk Dieks (j.dieks4@kpnplanet) kwamen herinneringen boven na
het aantreffen van de verzoek-om-herkenning-foto in de rubriek ‘Door de lens van
Hartog’ in DOR van 28 december.

‘Het gezelschap wandelt in de Josephstraat, maar
het werkbezoek van prins Claus aan ons Oude
Westen begon met de bezichtiging van mijn woning aan de Bajonetstraat 5. In zijn kielzog liepen
leden van de Raadscommissie Stadsvernieuwing
mee van wethouder Jan van der Ploeg (rechts van
de prins), de actiegroep Oude Westen en van de
Projectgroep.
Adri Liedorp (a.liedorp@planet.nl), destijds hoofd
van het Bureau Stadsvernieuwing, herkent zich
als de derde persoon links van prins Claus. ‘De
man op de foto die links vooraan loopt is Tony
Koopman, projectcoördinator Stadsvernieuwing
in het Oude Westen. Elke oude wijk had toen een
projectgroep van bewoners en ambtenaren die de
plannen voor de vernieuwing van die wijk maakte.
Tony is helaas enkele jaren later door een hartstilstand overleden. Hij had toen geruime tijd in en
voor het Oude Westen met hart en ziel gewerkt.
Terecht is dan ook een plein naar hem vernoemd.’

En: ‘Tweede van links is, voor zover ik mij
herinner, Thijs Schiphorst van het Gemeentelijk
Woningbedrijf Rotterdam, in die jaren ontstaan
uit een fusie tussen de afdeling Rentegevende
Eigendommen van de dienst Stadsontwikkeling en
de Gemeentelijke Woning Stichting).
Aan de rechterkant is achter de man in de regenjas
zichtbaar Siwart Kolthek, toen algemeen directeur
van de diensten Structuur Ruimtelijke Ordening
en Stadsvernieuwing (DROS). Behalve het Oude
Westen is die dag ook de wijk Feijenoord bezocht.
Wat me is bijgebleven is de relaxte sfeer waarin
het bezoek zich afspeelde, mede door de open
en toegankelijke houding van de prins. Liedorp
is in 2004 gestopt met werken in de functie van
locosecretaris.
Dirk Dieks tot slot: ‘‘Rechts kijken wijkagent
Karelse en zijn collega toe of de wandeling zonder
verstoring verloopt.’
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-- Er op uit! Kalender -Beurs voor trouwlustigen

Aanstaande bruidsparen kunnen zich op 29 en 30 januari weer laten inspireren op de
Love & Marriage Beurs in Ahoy Rotterdam.
Alles wat men wil weten over bruids- en herenmode, trouwringen, feest- en trouwlocaties, bruidsboeketten, bruidstaarten, beauty en nog veel meer is op één plek te vinden. Bezoekers kunnen op één dag
ideeën opdoen, informatie inwinnen, vergelijken en afspraken maken met verschillende aanbieders
uit de regio. Een must voor iedereen die gaat trouwen! In het speciale modetheater worden elke dag
spectaculaire catwalkshows gehouden in samenwerking met bruids- en herenmodezaken uit Rotterdam en de regio. De laatste trends uit de collecties van internationale couturiers en fabrikanten
worden drie keer per dag getoond De beurs is op zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00
uur. De toegangsprijs aan de kassa bedraagt € 14,50 p.p. (inclusief modeshow). Meer informatie en
reserveren van kaarten met korting: www.trouwplannen.nl

27 janauri

29 & 30 januari

Afscheid van de stadsdichter Jana
Beranova en de presentatie
van de nieuwe stadsdichter
Ester Naomi Perquin

Love & Marriage

Oisterwijk, Parel van Brabant.

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het drie sterrenhotel De Paddestoel. In Oisterwijk betekent dat een warm
ontvangst, comfortabele kamers, een uitstekende
Hollandse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde ﬁets-en wandeltochten en leuke
uitstapjes in de nabije omgeving. Dit hotel is ook
uitstekend geschikt voor mensen die gebruikmaken van rolator of rolstoel.
Het is goed toeven in dit gezellige hotel waar serviceverlening
vanzelfsprekend is. Gasten worden in Hotel de Paddestoel met de bekende brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor dat men
helemaal tot rust kan koimen. En wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeging van het
hotel. Oisterwijk wordt niet voor niets “’Parel Van Brabant”genoemd. Oisterwijk in het hart van Brabant
met de eeuwenoude dorpskern en zijn lindeboom, de karakteristieke gevelhuisjes, vriendelijke mensen,
gezellige terrasjes en winkeltjes bieden een rijk scala aan ontspanningsmogelijkheden. Zwemmen, vissen,
golfen maar ook de vele wandel-en ﬁetsroutes zorgen voor een sportief cachet. De gemeente is al heel lang
een begrip voor actieve rustzoekers die nog stilte, ongerepte natuur en cultuur weten te waarderen. Dromerige vennen, wandelen over de heide, ﬁetsen door de bossen, maar ook gezellig winkelen, lekker eten, het is
gewoon volop genieten in Oisterwijk. Of men nu voor een lang of kort verblijf naar Oisterwijk komt, men
zal zich er volkomen thuis voelen.
Graag tot ziens, Ans de Bes hotel de paddestoel 013 5282555.

In het kader van het 40e International Film
festival Rotterdam wordt in de jaarlijkse
serie ‘Rotterdam Classics’ de zojuist
gerestaureerde film ‘De stad die nooit rust’
(1928) van Andor von Barsy vertoond.
Grote zaal, Rotterdamse Schouwburg,
aanvang 20.00 uur.

Dansavond met Elly Lockhorst

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

6 en 9 februari
Documentaire: Bombardement op Dresden

TheaterFestival Avonduren!
Een feest voor jong en oud in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Kaarten vanaf €
2,50. www.avonduren.nl

26, 27 en 30 januari
Kaap Kat, muzikale voorstelling.

Lizzy Timmers gaat met haar spelers op zoek naar de geest van Katendrecht. Eerste twee
voorstellingen in Theater Walhalla, de laatste in LCC ’t Klooster.

Historische film over Rotterdam op Festival

20 februari
Meezing gala van Staal

met bekende en minder bekende artiesten. Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw).
Kaarten € 19 (inclusief buffet). Zaal open vanaf 13.00 uur. Aanvang programma 14.00
uur. Beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus bestel snel via: info@staalrotterdam.nlof
010-4443494

Boekenfestijn

Ahoy, toegang gratis.

Vakantie in het

van Brabant

d voor
b Senioren
0 j
Arrangement2speciaal

€ 590,00 incl. busretour/

4 bustochtjes en toeristenbelasting,
met gezellige avonden.
Alle kamers begane grond met eigen terras,
douche, toilet, tv, telefoon,
u hoeft geen trap te lopen en kunt
zo naar buiten, heerlijk toch!!!
Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer.
Opstapplaats: Zuidplein/
Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/Dordrecht.

Paasvakantie-arragement
van 22 tot 26 april 2011 voor € 378,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.

Chinees Specialiteiten Restaurant

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Mountain Spring

Meezing gala van Staal
Op zondag 20 februari spetterende live artiesten in een ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam,
Zaal Staal.

Maandag t/m donderdag vanaf ± 17.30 uur

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

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

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

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

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Met zondag 20 februari:
Groot scala aan bekende en
minder bekende artiesten
Presentatie van Ellis Chicago
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl

Kaarten € 19,00 per stuk inclusief buffet
Zaal Staal open vanaf 13.00 uur. Aanvang programma vanaf
14.00 uur. Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus
bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494

Wij zijn gemakkelijk te
bereiken met het openbaar
vervoer, halte Beurs.

Natuurlijk kunt u in Zaal Staal
van een hapje en een drankje genieten

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl

www.wapenvanameide.nl
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Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

River Cruises

Tel.: 045 - 544 12 42

8-DAAGSE
FRIESLAND & IJSSELMEERCRUISE

8-DAAGSE
RIJNCRUISE NAAR RÜDESHEIM

11-DAAGSE RIJN-MOEZELCRUISE
NAAR COCHEM & RÜDESHEIM

Wilt u kennis maken met schilderachtige
dorpen en historische stadjes langs het
IJsselmeer? Gaat u dan mee met deze cruise
door waterrijk Nederland. ‘s Middags leggen
wij aan in gezellige plaatsen als Stavoren,
Enkhuizen, Volendam en Leeuwarden.

De landschappen in het Rijndal zijn
schitterend, de wijngaarden ontelbaar. U
vindt er imposante burchten en pittoreske
stadjes en niet te vergeten de beroemde
rots de Loreley. Een bezoek aan Rüdesheim
is een van de hoogtepunten van deze cruise.

Een heerlijke cruise over de mooiste rivieren
van Europa: de Rijn en de Moezel, met
prachtige steden als Andernach, Cochem en
Rüdesheim. Deze cruise biedt u een ideale
mix van cultuur en natuur en van idyllische
tot ruige landschappen.

399,- p.p.
498,- p.p.

Draaikolk
De stad die nooit rust begint, aan de hand van kaarten en animaties, met een overzicht van de historische groei van Rotterdam gevolgd door een overzicht van de stad en de haven. De film is een draaikolk van beweging met voortsnellend verkeer (auto’s, trams, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen)
gefilmd vanaf een op voertuigen gemonteerde camera. De haven krijgt speciale aandacht.. Dragers
vervoeren zware lasten terwijl havenkranen een ware choreografie maken van het lossen van uiteenlopende ladingen. Von Bàrsy stond lange tijd uitsluitend bekend als cameraman en filmmaker die ook
een periode in Rotterdam heeft gewerkt. Dat hij in de havenstad ook veel heeft gefotografeerd en zich
daarbij met de internationale top uit het interbellum kan meten, is pas onlangs duidelijk geworden.
In opdracht van het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam werkte hij in 1929/30 aan een fotoboek
over de haven voor de Wereldtentoonstelling in 1930 in Antwerpen. Het Gemeentearchief Rotterdam
zal een webpresentatie doen van alle gescande en beschreven foto’s van Von Bàrsy, EYE Film Instituut
Amsterdam is van plan een webpresentatie te doen van de films van Von Bàrsy.
Bronnen: www.nederlandsfotomuseum.nl, www.filminnederland.nl

Lezerskorting! Gratis brochure

-

Vertrekdatum:
Prijs:
26 maart Openingscruise Vanaf €
23 april Paascruise
Vanaf €

Het IFFR sluit hiermee aan bij de eerste solotentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum van de
foto’s die Andor von Bàrsy (1899 - 1965) in Rotterdam maakte. Von Bàrsy is met name bekend om
zijn films, maar hij werkte rond 1930 aan fotoreportages in de havens van Rotterdam. Deze foto’s
zijn nu voor het eerst te zien. De tentoonstelling is geopend van 22 januari tot en met 27 maart 2011.
Bij de tentoonstelling wordt een boek uitgegeven. Burgemeester Aboutaleb opent de tentoonstelling.
Andor von Bàrsy (1899-1965) is een Duits-Nederlandse cameraman van Hongaarse afkomst. . Als
cameraman werkte hij mee aan talloze Nederlandse speelfilms. Onder meer aan ‘Zeemansvrouwen’
(Henk Kleinman) en ‘Terra Nova’ – de eerste Nederlandse geluidsspeelfilm van Gerard Rutten. Von
Barsy blonk uit door expressief en avant-gardistische camerawerk.

SIMPELVELD

99,

BTR International

Tijdens het 40e International Film Festival Rotterdam is in de jaarlijkse serie Rotterdam Classics, de zojuist gerestaureerde film ‘De stad die nooit rust’ (1928) van Andor von Bàrsy te zien.
De film wordt vertoond op donderdag 3 februari om 20.00 uur in de grote zaal van de Rotterdamse schouwburg.

BUNGALOWPARK

v
€ 3anaf
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 derde TheaterFestival
Avonduren staat voor de deur!
Het verrassende TheaterFestival
vindt plaats in de Stadsgehoorzaal
Vlaardingen. Zaterdag 12 februari
2011 verwacht de Stadsgehoorzaal
duizenden bezoekers. Met ruim 15
voorstellingen in de theaterzalen
en een uitgebreid gratis randprogramma. Onder meer treden
op: Paul van Loon, Theater Lejo,
Boris, Sjaak Bral en The Fabulous
WannaBeatles. Op www.avonduren.nl staat uitgebreide programma-informatie en is er mogelijkheid om direct online kaarten te kopen.
Plaatsbewijzen kosten op de familiezaterdagmiddag € 2,50 voor het voorlezen, € 3,50 voor de Kleine
Zaal en € 4,50 voor de Grote Zaal. Op zaterdagavond betaalt u voor de Kleine Zaal € 5,00 en voor de
Grote Zaal € 7,50. De kaartverkoop gaat dinsdag 4 januari 2011 om 12.00 uur van start via www.
avonduren.nl of aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51, tel 010-4340500. De
kassa is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-15.00 uur en een uur voor aanvang van een
voorstelling. Op zaterdag 12 februari 2011 kunnen er tijdens Theaterfestival Avonduren voor een
groot aantal voorstellingen in de periode februari t/m mei 2011met korting kaarten worden gekocht.
Dat kan alleen aan de kassa, niet telefonisch en niet via internet.

OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

12 februari

Al

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!

De stad die nooit rust’

27 t/m 30 januari

- Advertorial -

WOII - voorbij maar
niet vergeten

3 februari

29 janauri

Houdt u van bewegen, muziek en gezelligheid én bent u 50-plus? Kom dan dansen in Antonius
IJsselmonde. 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 29 januari 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’, en 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.

Beurs Ahoy. De grootste trouwbeurs van NL met dé bruidsmodeshow die je niet mag missen! Meer info www.trouwplannen.nl

Met verschillende optredens.
Bibliotheektheater, 20.30 uur, toegang
gratis.

Dansen in Laurens Antonius IJsselmonde

Theaterfestival Avonduren

Vertrekdatum:
30 april 2011
13 augustus 2011

INFORMATIE & RESERVERINGEN:

Prijs:
Vanaf € 498,- p.p.
Vanaf € 598,- p.p.

Vertrekdatum:
26 juni 2011
31 augustus 2011

Prijs:
Vanaf €
Vanaf €

822,- p.p.
822,- p.p.

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Bungalowpark Sim
pelveld
Bungalowpark
Simpelveld

kom in actie voor
jouw favoriete
goede doel!
Meld je aan en start je eigen
actie op www.geefsamen.nl

Hotel / Restaurant / Accommodatie / Wellness

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

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

vanaf 430.00 € per persoon
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“Belastingservice voor senioren”
ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite waard zijn om aangifte te doen.
Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO, PCOB of KBO en meld u aan.
Boedelzorgdrager 125 x 89_TM 25-11-10 11:35 Pagina 1

Meubeltoonkamers MODERN

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

Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Relaxfauteuil met Opstap mogelijkheid in verschillende maten.
Dus grote of kleine mensen kunnen nu goed zitten, relaxen en opstaan.
Leverbaar in echt leer in verschillende kleuren. Opruimprijs:

€ 790,-

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

Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

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

I

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL
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Inzet Hoogvlietse Annie Ras
voorbeeld voor elke Rotterdammer
In mijn bijna 65-jarige leven heb ik na mijn geboorte op Katendrecht op veel plekken gewoond en gewerkt. Bijvoorbeeld
in Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Feijenoord, Hoogvliet, Schiedam en Pernis.
Overal heb ik bijzondere mensen leren kennen, persoonlijk en
beroepsmatig. Veel van hen ben ik
ondertussen ook weer uit het oog
verloren, zo gaat dat nu eenmaal
in het leven. Aan elke woon- of
werkplek koester ik bijzondere
herinneringen. Ook aan hoe in
1965 een oliekachelbrand mijn
benedenwoning in de Rosestraat
voor een deel in de as legde. Of aan
het auto-ongeval dat mijn nu bijna
48-jarige dochter bij haar school op
de Persoonshaven overkwam. Het
litteken van de elleboogwond is nog
zichtbaar. Mevrouw J. Meeder van
de Stoppelstraat 28 in de Tarwebuurt
was ook bijzonder en haar dochter
de gymnastieklerares G. de Willigen
van de Oldenbarnevelt-scholengemeenschap op het Afrikaanderplein,
waar mijn jongere broer Peter

schoolamanuensis was, waren ook
bijzonder. Mevrouw Meeder, ik was
haar melkboer, schonk me dagelijks
in haar keukentje twee kopjes kofﬁe
in met een heerlijk zelfgebakken
koekje op het schoteltje. Niet te
vergeten een paar jaar later snackbar
Seppel aan de Nederhorst in Zuidwijk waar ik in mijn melkboerentijd
vaak neerstreek voor een moment
van rust en een ‘bakkie leut’. Maar
de leukste herinneringen bewaar ik
toch aan achttien jaar wonen en werken in Hoogvliet. Met vrouw, twee
zonen en dochter, streek ik in 1972
vanuit de Rosestraat neer in Hoogvliet in een vijfkamer maisonnetteappartement aan de Saffraanstraat
69 op de vijfde en zesde woonlaag,
zeven jaar later gevolgd door verhuizen naar een eengezinswoning aan
de Alsemstraat 437. Wat waren die
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- De Saffraanstraat in 1987 waarvan het woongebouw rechts reeds lang geleden is
gesloopt om plaats te maken voor laagbouw. Foto verzameling Rein Wolters -

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

woningen modern voor die tijd met
een centrale verwarming, douche
met een lavet, eetkeuken en een
Centrale Antenne Inrichting. Bovendien had ik een eigen werkkamertje.
Geen overbodige luxe, want ik had
het druk, erg druk, zowel met mijn
melkhandel in Hoogvliet en Rhoon
als met redactionele werkzaamheden
voor Het Vrije Volk. Het een ging
naadloos over in het ander. Tijdens
het bezorgen van melk hoorde ik
leuke nieuwtjes en die verwerkte ik
weer in berichten of grotere verhalen
in de krant. ‘s Avonds bezocht ik
commissie- en andere vergaderingen
van de deelgemeenteraad, maar ook
van buurt- en actiegroepen. Zo herinner ik me het heftige verzet tegen
de openstelling van de Laning voor
het wegverkeer tussen de Groene
Kruisweg en Aveling met aan de
zuidkant scholen en het winkelcentrum aan de Binnenban en aan de
noordzijde de wijk Oudeland. Een
naam die me in het geheugen staat
gegrift is die van mevrouw W.A.R.
(Agnes??) Vaillant van de Desdemonastraat, het felle brein achter de
actie. Na veel verbale strijd werd de
weg toch opengesteld.
Huisbezoek
De Stichting voor Volkshuisvestiging Hoogvliet (SVH, later Maasoevers en nu Woonbron) dicteerde

jarenlang een streng verhuurregime
en stond nauwelijks open voor
argumenten. Aspirant-huurders
kregen tot het eind van de jaren
zestig eerst huisbezoek om vast te
stellen of ze wel sociaal genoeg waren voor een woning in Hoogvliet.
Halverwege de jaren zeventig zette
SVH onder de bezielende directie
van Jan van den Burgh, J.J. (Ko)
Kocken en Titia Harmenzon (hoofd
bewonerszaken) een belangrijke
koerswijziging in. De Westpunt
kreeg in 1982 als eerste woonbuurt
een gekozen Bewonersraad, die zich
ging bezighouden met het gevraagd
of ongevraagd geven van gekwaliﬁceerde adviezen aan directie en
Raad van Bestuur van de corporatie.
Vanaf het eerste uur was ik er met
plezier lid van. Een van mijn eerste
uitgevoerde voorstellen was het
verbeteren van de open bergingen
onder de maisonnetteﬂats. Voorts
kwamen in 1984 uit mijn schrijfmachine twee voorlichtingsboekjes
voor zittende en aspirant-huurders.
Een en ander was onderdeel van het
spraakmakende SHV-plan ‘Hoogvliet Optimaal’. De ommekeer naar
het nieuwe Hoogvliet was daarmee
ingezet. Deze herinnering drong zich
sterk op bij de benoeming op vrijdag
7 januari van de 78-jarige Annie Ras
tot Lid van de Orde van OranjeNassau, in de raadszaal van Hoog-

- Burgemeester Ahmed Aboutaleb feliciteert Annie Ras na het opspelden van de
versierselen met het verkrijgen van haar
onderscheiding. Foto Rein Wolters -

vliet uitgereikt door burgemeester
Ahmed Aboutaleb. Annie heeft een
nóg sterkere en langere sociale en
maatschappelijk binding met Hoogvliet dan ik destijds als vrijwilliger
mocht leveren. Zij is nog steeds een
kanjer op tal van fronten zonder
enige vorm van zelfzuchtigheid of
persoonlijk belang, memoreerde de
burgemeester, waarmee hij de spijker loeihard op de kop sloeg. Voor
mij was haar erebijeenkomst en de
aansluitende receptie een moment
van herbeleving en het schudden
van handen van mensen met eveneens grote betekenis voor Hoogvliet,
zoals Gina en Joop van der Hor,
vader Jan en zoon John Schildkamp,
Annie Ras, Martin van den Heuvel,
ex-deelraadvoorzitter Kees van
Pelt, de fotografen Cor Vos en Aad
van der Voorn en ex-deelgemeentebestuurder Arnold van der Heijde.
Het was een mooi begin van het
Hoogvlietse jaar, dat op 11-11-11
om 11.11 uur ook een bijzonder
afscheid krijgt. Op die dag en op dat
tijdstip eindigt op feestelijke wijze
het roemruchte bestaan van wat ooit
begon als de Zeskampvereniging
Hoogvliet en daarna internationaal
furore maakte als de inzamelende
New Yorksteppers. Daarover een
andere keer meer!

Twee broederlijke zusterschepen
Het is louter toeval dat aan de Parkkade twee Italiaanse zusterschepen broederlijk naast elkaar liggen. Zo’n woordspeling kan ontstaan doordat, hoewel schepen vrouwelijk zijn, deze twee zeeslepers-bevoorradingsschepen zijn vernoemd naar manspersonen. De Carlo Magno naar Karel de Grote, koning der Franken
en Rooms keizer en de Carlo Martello naar Karel Martel, hofmeier en oorlogsstrijder. In
de slag bij Poitiers, tussen de Moren en de Franken, redde hij in het jaar 732 met een
overwinning het Frankische Rijk.

- Foto: Koos Goudriaan
van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Na een reparatie bij Serdijn aan Waalhaven Pier 4
meerde eerstgenoemde hier af en komend van een klus
buitengaats schoof drie dagen later de ander langszij. Zij
verschillen drie jaar in leeftijd, want de Magno is van
2006 en Martell van 2009. Als krachtpatsers mogen ze er
best zijn, want hun Bollard Pull (paaltrekkracht) bedraagt
honderdvijftig (metrische) ton bij een motorvermogen
van 8000 kW (kilowatts). Vroeger was het arbeidsvermogen in pk (paardenkracht) de maatstaf, maar in 1978
is dat formeel afgeschaft. Door de kW eenheid met
1,36 te vermenigvuldigen komt 8000 kW thans overeen
met 10.880 pk. Kennelijk is er even geen werk voor de

gezusters van Augustea Impresa Marittime uit Napels,
een groot Italiaans scheepvaartbedrijf met 11 zeeslepersbevoorradingsschepen en nog eens 16 havensleepboten.
Gebroederlijk liggend aan de Parkkade zijn deze twee
werkpaarden de sterksten van hun vloot. De Caﬁero
familie, al sinds 1629 actief in de scheepvaart, is eigenaar
van het bedrijf. Men beperkt zich evenwel niet tot sleepvaart, berging en offshore want de Augustea Group heeft
niet minder dan 33 bulkcarriers in de vaart. Hiervan 14 in
eigendom, 11 in deel-eigendom en 8 in charter. Daarnaast heeft men ook nog de ruwe olietanker IBLEA van
105.845 ton draagvermogen.

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 18

Dinsdag 25 januari 2011

LAMMERS & van OOSSANEN
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Uw senioren speciaalzaak
RELAX
FAUTEUIL
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VERANTWOORD
WONEN KIES VOOR
OPTIMALE ISOLATIE
Schipper Kozijnen
gaat door waar
de subsidie stopt!

€ 35
Pr o f

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

€ 349,00

gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

Bijpassend nachtkastje € 129,00

MET OPSTAHULP
BIJ ONS NU v.a.

BOXSPRINGSET SIGFRIDSON
Bestaande uit:
1 x hoofdbord
2 x boxspring
2 x pocketveermatras
1 x topper
in de maat 160 x 200 cm of 180 x 200 cm
Compleet thuisbezorgd
en gemonteerd

€ 999,00

€ 499,00

,- ko

ite e

rting

r oo

k va

p er

n de

m² H
R++
gla
TW

6%
B

-r eg

eling

!

s!

NIEUW!
Naast de actie ‘Hoog Rendement Glas’ kunt u kiezen voor onze innovatie SK12®: een
energiebesparende afdichting in ons kozijnsysteem. Deze zorgt voor een hogere
luchtdichtheid. Dus beter binnenklimaat, minder energieverbruik en meer comfort.

DIVERSE SOORTEN
GORDIJNSTOF
EN VITRAGE

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

Nu vanaf

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien en dakkapellen.

€ 15,00 p/mtr
gratis gemaakt
en band en haken

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

OPEN DAGEN!

Graag verwelkomen wij u aan boord op 28, 29 en 30 januari 2011
in Rotterdam. Dagelijks van 10.00-17.00 uur.
Aan de Boompjes liggen twee van onze schepen, ms Serenade 1 en
ms Switzerland II aangemeerd.

Aan de Boom
mpjes in Rottterdam liggen van 28 t/m
/m 30 januarri 2011 twee van onze llu
uxe rivieercruiiseschepen
h
aangemeerd.
d
Graag geven
n wij u zo dee gelegenheeid om onze schepen te bezoeken en kennis te maken met Seelect Voyagees.
ges staat voor een
n nieu
uwe generatiee riviercruiseen.
Select Voyag
Met een eigeen vloot van
n in to
otaal zes luxe cruiseeschepen bieeden wij een
n veelzijdig cruisep
progra
amma aan voor 2011.
Onze cruisesschepen zijn
n een klasse apart...ontspanning en beleving sta
aan bij ons aan boord centraal.
Kom langs en stap bij ons aa
an boord, de koffie staat voor u klaar!

Se
ele
ect Voya
ages. Erv
vaar hett nieuw
we riv
vierrcruise
en.

PROFITEER VAN
KORTING TIJDENS
DE OPEN DAGEN!
Wanneer u tijdens de open dagen bij
ons aan boord een cruise boekt uit
onze brochure ontvangt u maar liefst
10% korting op uw reissom.

10%

g
kotijrdetnsin
de
open
dagen
Voor informatie; Bel 026 - 325 9278 of mail info@select-voyages.nl
Adv_Select Voyages_255x181.indd 1

www.ssellectt-vo
oyag
age
gess.nll
21-01-11 17:28
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Mooie herinneringen aan
winkels van Luyendijk
Tientallen ‘winkelmeisjes’ van zeventig, tachtig en ouder, destijds werkzaam in één van de winkels
van Luyendijk’s, hebben gereageerd op een verhaal in De Oud-Rotterdammer over de levensmiddelenwinkels van Luyendijk’s Winkelmaatschappij NV. Deze waren tot halverwege de jaren ’70 gevestigd
aan de Schieweg 119-121, Zwart Janstraat 8, Nieuwe Binnenweg 445 en de noodwinkel aan de Schepenstraat 113 diende als vervanging van de op 14 mei 1940 door Duitse bommen verwoeste winkel
aan de Kruiskade, tegenover het Oude Luxor en Hotel Central.
Luyendijk’s stond bekend als een
kruidenier waar het prettig werken was
en je goed verdiende (“meer dan bij
de Gruyter”) en waar de klanten graag
hun pelpinda’s, koffie of thee kochten
en levensmiddelen, zoals suiker, bonen,
rozijnen, vermicelli, koekjes en kaakjes
en zelfs hagelslag los werden verkocht.
Zoals toen de gewoonte was, stopte het
vrouwelijk personeel met werken zodra
men trouwde, om zich geheel aan het
huishouden te kunnen wijden.
Sophia (Fietje) van Waardhuizen,
inmiddels bijna 80, herinnert zich dat
ze rond Sinterklaas een kleed van rood
velours uit de etalage van de winkel
aan de Nieuwe Binnenweg haalden en
daarmee Sinterklaas speelden. Als klein
meisje kwam zij al met haar moeder in
de winkel aan de Kruiskade, die toen
tot 22.00 uur open was. Ze weet nog
dat er enkele inbraakpogingen waren
in de winkel aan de Nieuwe Binnenweg. De baas vond het niet veilig de
opbrengst aan het eind van de dag op te
bergen in de winkelkluis. Daarom liep
ze aan het eind van de dag met de dagopbrengst naar het filiaal aan de Zwart
Janstraat, waar ze in de buurt woonde,
om het aan filiaalchef Dick Boekhout te
overhandigen.
Koekkruimels
Riet Vergara-Bijleveld (Marietje),
74, werkte eveneens aan de Nieuwe
Binnenweg en wel tussen 1955 en
1958. “Ik verdiende fl. 18,- per week
en mocht daarvan fl. 1,80 houden, de
rest droeg ik thuis af. Ik was de oudste
uit een gezin van zeven kinderen
en woonde in de Multatulistraat in
Spangen. Van Annie van Schijndel, de
cheffin, mocht ik aan het einde van de
dag voor mijn jongste broer en zusje de
koekkruimels meenemen die achtergebleven waren in de bak. Een enkele
keer heb ik wat koekjes kapot gemaakt,
want ze keken er thuis zo naar uit.”
Miep Bronder- van Rijn, 85 jaar,
werkte tussen 1947 en 1951in de
noodwinkel aan de Schepenstraat
113 (de locatie waar nu Bas van der
Heijden zit). Zij kan zich nog goed het
sollicitatiegesprek met de oude baas en
winkeleigenaar Johannes Simon (Jan)
Luijendijk herinneren in het kantoor
boven de winkel. Dit, omdat ze haar
vakantie in een zomerkamp van de
Hervormde Kerk al had afgesproken en
daar direct in haar sollicitatiegesprek
over moest beginnen.
“Nog niet eens begonnen met werken
en nu al over de vakantie beginnen”,

bromde de oude heer. In deze winkel
ontmoette ze haar man Maarten, die
vriend was van de jongste zoon Cornelis (Kees) Luijendijk. “Hij kwam met
fiets en al door de winkel naar achteren
en ik gaf hem eens een foldertje voor
een zangavond”, vertelt Miep. “Oké,
ik ga daar naar toe, maar alleen als jij
meegaat. In 1951 zijn we getrouwd en
stopte ik met werken.”
Weegbeurt
Al het winkelpersoneel van de diverse
filialen had eens in de zoveel tijd de
‘weegbeurt’ in de Schepenstraat en
later bij Lutrax in de Jufferstraat. Iedere
week ging één meisje uit ieder filiaal
hier naartoe. Het was een pand achter
de winkel met een koffie- en pindabranderij en theevulmachine. Hier werden
de koffie en thee gewogen en voor alle
filialen verpakt. Line (Lientje) Spruit,
78, werd in 1948 aangenomen voor

en flessen en het ging meer en meer op
een kleine fabriek lijken. Mijn ouders
vonden dat voor mij minder geschikt en
toen ging ik uiteindelijk werken bij de
Fa. P.F. van den Ende, kantoorboekhandel en drukkerij, waar ik later eigenaar
van ben geworden.”
Visitekaartje
Zoals Luyendijk’s koffie en thee en de
vers gebrande pelpinda’s een begrip
waren, zo was Simon van Pelt jarenlang de markante chef aan de Schieweg. In 1959 als magazijnbediende
begonnen aan de Nieuwe Binnenweg,
met een weekloon van fl. 46,-, waarvan
het loonzakje nog in zijn bezit is. Twee
jaar later werd hij winkelchef aan de
Schieweg en was hij verantwoordelijk
voor het iedere twee weken opnieuw
inrichten van de etalage, het visitekaartje van de winkel, die er perfect moest
uitzien. Simon weet een leuke anekdote

- De vestiging aan de Zwart Janstraat 8 eind jaren 40. Foto; gemeentearchief. -

hierom was gevraagd, liep de hoofdjuffrouw naar het kantoor boven de
winkel en meldde ‘meneer Jaap’ deze
aanhoudende vraag van de klant. En
ja, de klant is koning, dus zo maakten
vanaf die dag de ‘lekkere domino’s’
vast onderdeel uit van het assortiment
in de winkel!”
Jaarlijks uitje
‘Teambuilding’ werd reeds door Luyendijk’s - mijn grootvader en oprichter
prefereerde het gebruik van de ‘y’
boven de oorspronkelijke ‘ij’ omdat
hij dit in de benaming mooier vond
staan – vanaf de jaren ’50 toegepast.

- Een uitstapje van het winkelpersoneel in 1956 -

het magazijnwerk en werkte anderhalf
jaar in de Schepenstraat, waar potjes
en flessen werden gespoeld en gevuld
met pindakaas, chocoladepasta en
mayonaise die in een grote koperen pot
elektrisch werd gedraaid.
“We haalden als jonge meiden hier
heel wat kattenkwaad uit. Zo kwam Jeltje Bobbe, de jongste van het stel, eens
klem te zitten in de goederenlift tussen
de twee etages. Ze kwam er, angstig en
rood van schaamte uit, ten overstaan
van de inmiddels gealarmeerde baas en
broers Luijendijk, die moeite hadden
hun lachen te verbergen. Het Motorpaleis zat pal naast ons en met de daar
werkende jonge mannen maakten wij
tijdens de lunchpauze vaak een ritje op
de motor met zijspan en ze leerden mij
schaatsen op de singel.”
“In het pand kwamen steeds meer
moderne machines voor het schoonmaken, vullen en etiketteren van de potten

over de toenmalige handelwijze en handelsgeest van vertegenwoordigers.
“Op maandag kwamen de vertegenwoordigers langs in het kantoor boven
de winkel aan de Schieweg om hun
bestellingen op te nemen en nieuwe
producten aan de man te brengen. Zo
kwam op een maandagochtend een vertegenwoordiger van de banket- chocolade- en suikerwerkfabriek Beukers &
Rijneke uit de Willebrordusstraat langs
met het nieuwe product ‘domino’s.
Meneer Jaap (de oudste zoon van de
baas) proefde het product, maar vond
het niet lekker en liet geen bestelling
opnemen van het product.
De betreffende vertegenwoordiger, die
vlakbij in de Bergpolderstraat woonde,
liet het er niet bij zitten en spoorde zijn
bij Luyendijk’s winkelende buren aan
om in de winkel te vragen of ze die
‘lekkere domino’s’ ook verkochten.
Nadat in korte tijd vijf keer achtereen

Vanaf 1954 werd het ‘jaarlijks uitje
van de zaak’ georganiseerd dat toen
naar het Openluchttheater ging. Op
iedere woensdagmiddag waren de
winkels gesloten en vanaf 1954 tot in
de jaren ’60 vond het jaarlijks uitje
met een gehuurde bus plaats. Zo kan
Annie Jochims-van der Zant (83 jaar),
werkzaam in de Zwart Janstraat tussen
1954 en 1957, zich het uitstapje naar
de Julianatoren herinneren. ’s Avonds
werd onderweg nog wat gegeten en
daarna werd je in de buurt van je huis
afgezet. In 1956 ging het uitje naar naar
de Efteling en in 1960 naar Avifauna.
Corrie van Erkel-van Rijswijk (73
jaar), in dienst van 1953 tot 1959, eerst
aan de Nieuwe Binnenweg en later
samen met boekhouder Jaap van Dalen,
op het kantoor aan de Schieweg 121,
verhaalt van de gezellige jaarlijkse
uitjes naar o.a. de Vechtstreek in 1956

en Ouwehands Dierenpark in Rhenen
in 1957. En vermeldt nog een anekdote:
“De familie Luijendijk was gereformeerd en op kantoor hadden we op
maandag een flinke discussie, omdat
de weekfolder die huis aan huis werd
verspreid eens op zaterdagavond laat
in de brievenbus werd gedaan, zodat
men deze op zondagochtend op de mat
vond. Dat vond men niet prettig en
vanaf die tijd was het niet meer toegestaan deze weekfolders, met daarin de
aanbiedingen voor de komende week,
op zaterdagvond te bezorgen.”
Opkomst van de grootgrutter
Langzamerhand konden de kleinere
levensmiddelenzaken hun hoofd steeds
moeilijker boven water houden door de
opkomst van de zelfbedieningswinkels
met aanzienlijk minder personeel en
klanten die sneller werden bediend dan
vanachter de traditionele toonbanken,
waarvan Luyendijk’s in iedere winkel
er drie had met achter iedere toonbank
drie winkeljuffrouwen. Winkelsluiting
van een week werd ingevoerd, onderling overeengekomen door de kleinere
kruideniers, zodat tegenwicht aan de
grootgrutters kon worden geboden.
Niet alleen Luyendijk’s, maar zelfs Piet
de Gruyter en Simon de Wit vielen om.
Midden 1974 sloot de winkel aan de
Nieuwe Binnenweg 445. En in 1975
werd eerst het filiaal aan de Zwart
Janstraat 8 opgeheven, waarna na
de zomer de winkeldeuren aan de
Schieweg 121 definitief voor de klanten
werden gesloten en er een eind kwam
aan het tijdperk van de levensmiddelenwinkels van Luyendijk’s waarmee mijn
grootvader Johannes Simon Luijendijk,
als 23-jarige, in Kralingen startte in het
begin van de vorige eeuw, vanaf 1907
aan de Aegidiusstraat 65 en later vanaf
1911 aan de Lusthofstraat 139 (hoek
Sionstraat).
Heeft u aan deze winkels nog bijzondere herinneringen, foto’s of anekdotes.
Mail ze naar bert.luijendijk@hetnet.nl
of schrijf naar Bert Luijendijk (kleinzoon van de oprichter), Zwanenkade
32, 2925 AR Krimpen aan den IJssel.
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’Volkstuinen’
aan het Toepad

- Producten uit ‘de tuin’ in weckpotten-

Wie had vroeger níet iemand in de familie met een volkstuintje? Of, zoals de echte Rotterdammer zegt, ’een landje’. Velen van onze generatie groeiden op met het jaarlijks plukken van
’prinsessenboontjes’. Voor veel leden van hedendaagse amateur-tuinverenigingen (ATV’s) gaat
het vooral om een mooie tuin met tuinhuisje. Omgeven door een mooi gazon en bloemrijke
borders, met sóms nog een strook waarop wat groente gekweekt wordt. Van het echte ’volkstuinen’ is op de meeste tuinencomplexen weinig over.
Dat blijkt tijdens een bezoekje aan één van de vele
complexen in Rotterdam, te weten Amateur Tuin Vereniging Toepad in Kralingen. Waar ooit koeien liepen op
uitgestrekte weilanden ten oosten van Rotterdam, kwam
in 1969 een complex met 82 tuinen. De leden kwamen
veelal van volkstuinen bij boeren, onder andere langs
de ’s-Gravenweg, die moesten verdwijnen vanwege de
oprukkende woningbouw. In dat eerste jaar kon voor
slechts tien cent per m2 een volkstuin van ongeveer 200
m2 worden gehuurd van de gemeente. Nu is dat 1,22
euro. Daarmee is ATV Toepad overigens de goedkoopste
vereniging van Rotterdam.

UITGELICHT
Vrienden van Aafje
maken extra’s mogelijk
De ‘Vrienden van Aafje’ zet zich belangeloos in voor leuke en bijzondere extra’s voor klanten. Denk daarbij aan een gratis bezoek
aan theater, museum of evenement maar ook aan de aanschaf
van een recreatierolstoelbus, een duofiets en nog veel meer.
Onlangs hebben zij voor twee locaties
van Aafje een eigen BrainTrainer
geregeld. Dit is een gebruiksvriendelijke touchscreen computer waarmee
ouderen talrijke spellen kunnen spelen.
Speciaal gericht op het trainen van het
geheugen, de hand-oog coördinatie en
het reactievermogen. Natuurlijk staan
plezier en ontspanning centraal bij
deze spelcomputer. Dankzij de inspanningen van De Vrienden kunnen de bewoners van Aafje in hun eigen tempo
afwisselend en uitdagend bezig zijn.
De Vrienden zoeken nieuwe vrienden
Het wordt allemaal mogelijk door de
inspanningen van ‘De Vrienden’. Maar
ze kunnen het niet alleen. De stichting

$

legt daarom contact met bedrijven
en particulieren om zo sponsors of
donateurs te werven. Iedere bijdrage
is welkom, of het nu in geld is, of in
goederen en diensten.
De Vrienden van Aafje zijn dus voortdurend op zoek naar nieuwe Vrienden.
Vrienden van allerlei pluimage: buurtbewoners, familie en kennissen van
bewoners, bedrijven of anderen die
dit goede doel dicht bij huis een warm
hart toe dragen. Wilt u iets betekenen
voor bewoners van Aafje in de vorm
van uw eigen inzet of op financieel
gebied? Vult u dan onderstaande
bon in. Wij verwelkomen u graag als
nieuwe Vriend, want met elkaar maken
wij dromen waar!

Bon
JA, ik word graag Vriend van de stichting Vrienden van Aafje.

$

Voorletter(s)/ Naam:..............................................................................................m/v
Adres:.........................................................................................................................
Postcode / Woonplaats:.............................................................................................
Telefoonnummer :......................................................................................................
0
0

Hoe het was
Op deze herfstige dag treffen we in het clubgebouw aan
het Toepad Adrie Braber en Bram Sommeijer (met echtgenote). Met hen halen we herinneringen op aan hoe het
was een volkstuin te hebben. Het gaat al snel over het
verplicht waren geven, groente wecken en het afhalen
van teilen vol ’prinsessenboontjes’. Zoals sperzieboontjes in onze regio genoemd werden. Waar die naam
vandaan komt? Geen idee. “Mijn ouders”, vertelt Adrie,
“hadden vroeger een tuin en toen mijn vader hoorde
dat ik hier wilde beginnen, zei hij: “Adrie, begin er niet
aan, want je vermoordt je eigen!” De mensen moesten
behoorlijk hard werken en daarnaast een volkstuin onderhouden. Ze hadden het niet zo breed. Achteraf ben ik
blij dat ik het gedaan heb, al is het een hoop werk. Maar
voor mij is de tuin belangrijk, omdat ik lekker buiten
bezig kan zijn.”
Even kijken
Bram kwam twee jaar na de oprichting bij Toepad.
“Ik werkte bij de gemeente en kwam langs om te kijken
hoe gevaarlijk het was dat kinderen op het ernaast
gelegen opgespoten terrein speelden. Wij gingen ieder
jaar naar een camping aan de kust en vonden het hier
eigenlijk ook wel leuk.” “Er werden destijds alleen aardappelen en groente gekweekt. Van een kasje had je nog
niet gehoord. Ik weet nog dat ik tegen mijn vader zei
dat hij stoksnijbonen moest nemen. Die groeiden langs
van die lange stokken die in de grond werden gezet. Hij
is daar ook mee begonnen. Tomaten bijvoorbeeld zag je
helemaal niet waar wij woonden. Daarmee waren ze in
Rotterdam verder dan in de omliggende dorpen.”
Midden in de zomer moest de gekweekte groente geplukt worden en dat betekende veel werk aan de winkel.
Zelf herinner ik mij dat we de hele zomer bijna elke dag
even naar de volkstuin moesten om de komkommers,
sla enzovoorts water te geven. Tussen de tuinen liep
een sloot en vanaf een steigertje werd met een gieter
water gehaald. Mijn vader had eens meloenen gekweekt
en dat vond een jonger broertje maar helemaal niks.
’Daar zit slootwater in!’ In de zomervakantie hielpen

Keulse pot
Bram: “Ik weet nog dat ik snijbonen mocht malen met
zo’n snijbonenmachientje. Die kwamen in juli/augustus
van het land. ” Wel uitkijken voor je vingers!“ Mijn
moeder deed die bonen na het even koken in zo’n grote
bruine Keulse pot en die werd in de kelder gezet. Eerst
een laag bonen, dan zout en weer een laag bonen en
zout. Daarop werd een doek gelegd en een grote steen.
De bruine bonen werden afgehaald, gepeld en gedroogd
en vervolgens op zolder bewaard.”
Adrie weet het nog goed. “Aan al dat wecken en drogen
van bonen heb ik bijna een trauma overgehouden.
Kwam je uit school, stond er zo’n grote teil vol bonen
op je te wachten. Ook bruine bonen. Die brachten wij
naar de bakker om te drogen. Als ze gedroogd waren
kon je ze weer ophalen en dan bewaarde mijn moeder de
bonen in grote blikken. Ook appeltjes werden gesneden
en naar de bakker gebracht om te drogen. Dat valfruit
raapten we op in boomgaarden.”
Diepvries
Na de weckpot kwam de diepvrieskist. Bram: “Dat
was een stuk minder werk. Je hoefde de groente alleen
schoon te maken. Sommige groente even de kook erover
heen (blancheren), laten afkoelen en dat stopte je dan in
een plastic zak. Dat doen we nog steeds.” Het werk in
de volkstuin is na de zomer een stuk minder. Hooguit
staan er nog wat kroten (bietjes), kool en spruiten.
Aardappelen worden nog amper zelf gekweekt. Bram:
“Ik kweek nog wat groente en koop altijd slaplantjes,
maar mijn kleinkinderen willen die sla van onze eigen
tuin helemaal niet. ‘Daar zit luis en bagger in’, roepen
ze dan! Mijn kinderen vinden het wel leuk te zien hoe
tomaten, komkommer en courgette groeit. Dat lusten ze
wel, maar sla, andijvie en witlof hoeft van hen niet.” De
vergrijzing heeft ook bij deze tuinvereniging toegeslagen. Hoewel, veel tuinen staan er bij het Toepad niet
leeg. “Je merkt dat toch ook jonger publiek belangstelling heeft. Die vinden het belangrijk dat ze gezonde
groente eten. Echt leegstand hebben we hier niet en
dat komt doordat je lid bent van onze vereniging totdat
je tuin verkocht is.” Adrie bedoelt daarmee het huisje
dat erop staat, want de grond wordt gehuurd van de
gemeente.
Rust
We maken met het tweetal uiteraard nog een rondje over
het complex. Hoewel in de verte het verkeer te horen is,
gaat er een weldadige rust uit van het wandelen langs de
tuinen. Je zou haast zin krijgen om toch maar eens bij de
plaatselijke volkstuinvereniging te informeren of er nog
een tuin vrij is!

Ik wil mij in de toekomst graag inzetten voor De Vrienden van Aafje
Ik machtig de Vrienden om éénmalig een bedrag van €……………………
af te schrijven van mijn bank/rekeningnummer:.…………………………….

Handtekening rekeninghouder:
………………………………………………………….……………………………...........
Stuur de ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar: Vrienden van
Aafje, antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.

we met bonen plukken en afhalen. In de keuken was het
extra warm, door de weckketel die de hele dag op het
gasfornuis stond. Rijen weckpotten stonden klaar. Spannend was altijd weer het moment dat de deksel met de
rode rubberen ring dicht ging. Hoe lang zou de door de
warme inhoud vacuüm getrokken pot dicht blijven?
“Mijn moeder werd er gek van als er weer een paar
weckpotten waren open gesprongen. Die stonden bij ons
in de kelder”, aldus Adrie. Ook herkenbaar.

Bab Riem Vis
- Bram en Adrie aan het werk in hun tuin -
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HET BOEKENFESTIJN IN
AHOY ROTTERDAM
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GRATIS TOEGANG - HAL 1
TH R I L L ER S

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.
Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen
Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten
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BE S T S E L L E R S

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!

Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

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.
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50

OV E R I GE

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

* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis

1988
1988

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
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2010

* 3 jaar garantie
* Gratis ophalen en thuisbezorgen
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tel. 010-4828928

BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN
VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.
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n
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EN DIE LEE ST
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Boek1 Gratis Boek!

afde ling
grat is boe k uitk ieze n bij de
Met dez e bon kunt u max . 1
am van
terd
Rot
OY
AH
in
ken festi jn
1.
‘Act iebo eken ’ tijde ns het Boe
27 tot en met 30 janu ari 201
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Is dit het
laatste Spionnetje?
In de afgelopen jaren heb jij, ‘In het Spionnetje’, vaak de brieven kunnen lezen, die ik
van de lezers van de De Oud-Rotterdammer ontving. Deze brieven, ook emails natuurlijk,
betroffen dan uiteraard Rotterdamse zaken, die ons allemaal een beetje aangingen. Uit
de ontvangen post was één ding duidelijk op te maken: lezers én medewerkers van deze
veertiendaagse krant zijn één grote familie. Lezeres Eunice Williams uit de Republiek
Koeweit ziet De Oud-Rotterdammer echter als een kerk. En zij vraagt mij, als vertegenwoordiger van die kerk, om medewerking. Je zult begrijpen dat Eunice niet foutloos
Nederlands schrijft, maar begrijpen zal je haar brief wel:
“Liefste in de Heer,
Ik groet u met name in de naam van
onze Heer Jezus Christus, onze Heer,
ik ben mevrouw Eunice Williams uit
de Republiek van Koeweit, ben ik getrouwd met de heer Jacob Williams,
die werkte met Koeweit ambassade in
Ivoorkust voor negen jaar voordat hij
stierf in het jaar 2004.
We waren elf jaar getrouwd zonder
kind. Hij stierf na een kort ziekbed,
dat duurde slechts vier dagen. Voor
zijn dood waren we beiden wedergeboren christen. Sinds zijn dood heb
ik besloten niet te hertrouwen of een
kind te krijgen buiten mijn echtelijke
woning, waarvan de Bijbel is tegen.
Toen wijlen mijn man nog leefde
deponeerde hij de som van $ 2.5 million dollars bij een bank in Abidjan
Ivoorkust West-Afrika. Momenteel
is dit geld nog in de bank. Onlangs
heeft mijn dokter vertelde me dat
ik niet zou duren voor de komende
acht maanden als gevolg van kanker
probleem.
Degene die mij het meest stoort is
mijn beroerte ziekte. Gelet bekende
mijn conditie heb ik besloten om dit
fonds te doneren aan een liefdadigheidsorganisatie dat dit geld de manier waarop ik ga hierin de opdracht
gebruik zal maken.
Ik wil een organisatie dat dit fonds
zal gebruiken voor weeshuizen,
scholen, kerken, weduwen, het
uitdragen van het Woord van God en
de Endeavour dat het huis van God
wordt gehandhaafd. De bijbel heeft
ons te begrijpen dat “Gezegend is de
hand die grivet”.
Ik nam deze beslissing, want ik heb
geen kind dat dit geld zullen erven
en mijn man familieleden zijn geen
christenen, en ik wil niet dat mijn
man inspanningen om gebruikt te
worden door ongelovigen.
Ik wil niet een situatie waar dit geld
zal worden gebruikt in een goddeloze
manier. Dit is de reden waarom ik
deze beslissing te nemen. Ik ben niet
bang voor de dood dus ik weet waar
ik heen ga. Ik weet dat ik ben gaan
worden in de schoot van de Heer.
Exodus 14 vs 14 zegt dat “de Heer
zal mijn zaak aan te vechten en ik zal
mijn vrede” te houden.
Ik heb geen telefonische communicatie dus niet nodig hebt in dit verband
vanwege mijn gezondheid van de
aanwezigheid van mijn man’s familie

door Aad van der Struijs

de deportatie van de mannelijke
bevolking tussen zestien en veertig
jaar. Toch bestaan er ook positieve
ervaringen met razzia-slachtoffers.
Lees maar mee uit de getypte brief,
die ik van mevrouw M. SinjorgoSchrammijer uit Cuyk kreeg:

- Van een golfkarretje, het enige vervoermiddel op het eiland, maakt ik deze foto. -

om me heen altijd. Ik wil niet dat ze
weten over deze ontwikkeling. Met
God zijn alle dingen mogelijk. Zodra
ontvang ik uw antwoord, geef ik u
het contact van de bank in Abidjan
Ivoorkust West-Afrika.
Ik zal ook u een autoriteit brief
die zal bewijzen dat je de huidige
begunstigde van dit fonds van het ministerie van justitie hier in Ivoorkust.
Ik wil dat jij en de kerk te bidden
altijd voor mij, want de Heer is mijn
herder. Mijn geluk is dat ik een
leven van een waardige christelijke
woonde.
Wie dat wil de Heer te dienen moet
Hem dienen in geest en waarheid.
Gelieve steeds biddend allemaal door
je leven. Neem contact met mij op
dit email enige vertraging in uw antwoord geeft mij ruimte in het sourcen
van een andere kerk voor dit zelfde
doel. Houdt u mij verzekeren dat u
dienovereenkomstig zal handelen
zoals ik hierin. Hopende op uw antwoord ontvangen binnenkort. Remain
zalig in de Heer.
Met vriendelijke zuster in Christus,
Mevrouw Eunice Williams.”
Ander werk
Je begrijpt, dat ik de gevraagde gegevens zoals mijn bankrekeningnummer, mijn SoFi-nummer, mijn pincodes én mijn Internet-wachtwoorden
direct aan het ministerie in Ivoorkust
heb gestuurd. Als 73-jarige heb ik
nooit gedroomd, dat ik nog een keer
miljonair zou worden. Ik heb mijn
doorlopende loten bij de Postcode- en
Staatsloterij ook gelijk opgezegd. Na
ontvangst van de tweeënhalf miljoen
dollar verhuis ik gelijk naar het Australische eiland Hamilton in de Great
Barrier Reef. Toen ik daar in 1999

met mijn vrouw Nina op vakantie
was, verzuchtte zij “Ik zou hier wel
de rest van mijn leven willen wonen.”
Ik was het met haar eens en nu komt
de mogelijkheid! Werken is er dan
helemaal niet meer bij. Luieren kost
al genoeg moeite. Wanneer je je
afvraagt, waarom ik verkozen ben, is
het antwoord duidelijk: Ik ben altijd
al een bijzonder goed mens geweest.
Ik ga nu verder met dit Spionnetje,
maar kom straks nog even terug op
dit ‘geluk’.
Razzia november 1944
Het zal geen vijfentwintig jaar meer
duren, tot de getuigen van de Rotterdamse razzia’s op 10 en 11 november
1944 zijn verdwenen. Nu zijn er nog
duizenden mensen, die verhalen over
het verschrikkelijke, wat er die dagen,
maar ook de tijd erna, met Rotterdamse jongens en mannen is gebeurd.
Logisch is, dat ‘de Duitser’ daarom
door een Rotterdammer nog altijd
gezien wordt als een ‘rot-mof’. Eerst
het bombardement, toen het weghalen van de Joodse Rotterdammer, in
september 1944 de vernietiging van
de haven en als klap op de vuurpijl

“Mijn man, Koos Sinjorgo, toevallig
ook in de Watergeusstraat geboren,
maar eerder dan jij, in 1926 en helaas
al vijf jaar overleden, werd in 1944,
toen achttien jaar oud, óók opgepakt
en naar Duitsland getransporteerd.
Hij kwam terecht in Wuppertal en
werd daar te werk gesteld. Ik weet het
niet zo heel precies meer en kan het
helaas ook niet meer vragen, maar ik
geloof dat hij, nadat zijn Lager was
gebombardeerd, zo’n beetje van de
ene plek naar de andere zwierf en
overal klusjes deed. Bij een familie,
wier huis zwaar beschadigd was,
hielp hij veel en kreeg hij ook te eten.
Pa zat aan het front en oma, moeder
en dochter woonden daar. Ná de
bevrijding, toen hij vertrok, gaven ze
hem een fotootje mee.
Jaren later, toen hij voor zijn werk
in Duitsland in de buurt moest zijn,
heeft hij ze opgezocht. We zijn er
samen ook een keer geweest, dertig
jaar geleden. Later stuurden we elkaar een kaart met kerst en vakantie.
Toen moeder Hildegard twaalf jaar
geleden overleed, wilde de dochter
toch contact houden. Daar is een
hele correspondentie uit ontstaan.
Iedere vier of vijf weken schrijven we
elkaar, ik in het Engels, ik vind Duits
zo moeilijk met die grammatica, en
zij schrijft terug in het Duits. Op deze
manier is er een soort band ontstaan.
We weten veel over elkaars familie
en vrienden. Zij is wat jonger dan ik

(78), ik ben bijna 82. Zij is vrijgezel,
ik heb kinderen en kleinkinderen, we
hebben allebei een hond. We bellen
elkaar ook een enkele keer. Hoewel
ik haar dus nooit zie, is er toch die
band, als gevolg van die razzia in
1944. Dit is toch wel iets bijzonders?? Dit wilde ik je even vertellen.”
Ik zeg alleen maar: Dank je wel!
Arnold Tak….
….komt er weer niet uit. Deze Rotterdammerkenner pur sang, loopt
soms tegen een Rotterdamse(?) foto
aan, waarvan hij niet weet, waar en
wanneer de opname gemaakt is. De
afgelopen week stuurde hij twee
foto’s, op deze pagina staat de eerste.
Elke Kralinger weet, dat bakker Van
Linschoten in zijn wijk zat. Maar in
welke straat is de foto genomen en
wie is het meisje met de kinderwagen?
Reacties graag naar spionnetje@
ditisrotjeknor.nl
Afscheid
Ik wil nog even over mijn vertrek
schrijven. Nu, het is simpel: Ik ga
niet weg! Ik wil de nieuwe Internetters van vijftig jaar en ouder
wijzen op de onzinnige mailtjes die
binnenkomen. Beste mensen, ook al
komen deze mailtjes van jouw bank,
geloofgemeenschap of verbannen
vreemdelingen in het buitenland, geloof ze niet! Een Nederlandse bank
zal nooit via email jouw persoonlijke
gegevens opvragen. Doe het niet, hoe
mooi het logo van jouw bank ook
op het mailtje staat. Geloof me, er
bestaan geen mensen op deze wereld,
die zo maar miljoenen aan jou willen
schenken. Er zijn geen loterijen, waar
jouw email-adres als winnaar van
vele honderdduizenden euro’s ‘getrokken’ is. In alle gevallen, moet je
eerst een klein(?) bedrag, variërend
tussen € 500 en € 2.500, overmaken. Daarbij ook jouw persoonlijke
gegevens en het grote geld zal daarna
binnenstromen. Geloof het niet, doe
er ‘uit nieuwsgierigheid’ ook niet aan
mee! Als je echt genoeg hebt van je
geld, bel me. Ik dan geef graag mijn
rekeningnummer.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- De vraag van Arnold Tak: In welke straat is deze foto genomen en wie is het meisje? -
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Grijs, fit en wijs.
Welkom in het RRR

Wat moet u doen?

Om welke problemen gaat het?

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijdelijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefeningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven.

Wanneer u wat ouder wordt en u
merkt dat u beperkt wordt door
uw lichaam is het nog maar de
vraag of dat onvermijdelijk is.
Beter eten en meer bewegen zijn
dan heel belangrijk. Maar u heeft
ook een steuntje in de rug nodig
en deskundige begeleiding en
advisering. De oorzaak van de
beperking kan heel verschillend
zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in
slechte conditie bent komen te verkeren.

De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten,
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo
goed.

Voor wie is dit bedoeld?

Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in
de directe omgeving.

van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam

Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt bepaald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang
is.

Wat kost het?

U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen,
zelfs geen eigen bijdrage.

Bereikbaarheid.

Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEBsite raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Tel 010 278 12 78
Fax 010 278 12 00

secretariaat@rrr.nl
www.rrr.nl
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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.

Heinz

Mijn vraag: In de editie van 14 december van
De Oud-Rotterdammer las ik een berichtje van
Louise Portielje. Zij stuurde een tekening die haar
vader, Peter Portielje, had gemaakt van stationszwerver Heinz. Ik heb het artikel over hem in een
eerdere editie niet gelezen, maar heb Heinz goed
gekend. Van 1976 tot 1980 was ik hoofd van het
gemeentelijk Hulp- en Informatiecentrum (HIC)
- Heinz woont tegenwoordig in
verzorgingshuis De Leeuwendat in die jaren in de hal van het postkantoor aan
hoek, waar hij graag schildert.
Hier een zelfportret. de Coolsingel was gevestigd. Heinz was daar een
soort mascotte van ons. Hij wist dat hij er gratis koffie kon krijgen (die roerde hij bijna
altijd om met zijn kammetje!) en wij zorgden er ook voor dat hij iets behoorlijks te eten
kreeg, zodat hij niet uit de vuilnisbakken hoefde op te diepen. Aan de overleden VARAradiojournalist Hugo van Krieken vertelde Heinz over zijn leven. Hij heette Theodorus
van het Hoogen en was in de jaren dertig geboren als zoon van een Nederlandse vader
en een Duitse moeder. Met haar was hij na de oorlog naar Nederland gekomen. Het
verklaart waarom hij altijd Duits sprak en ook een Duitse bijnaam had. Heinz had veel
verdrietige herinneringen aan de oorlog. Zijn “Wir haben es nicht gewusst”, moet daar
vandaan komen. Heinz ‘woonde’ in een met kartonnen dozen beklede kuil in het bosje
achter de Schiekade, waar nu het tunneltje is waardoor je aan de achterkant van het
voormalige Shell-gebouw komt. In die kuil moet hij ooit de nagenoeg nieuwe, mooie
winterjas hebben verstopt die hij met Kerstmis had gekregen van het Leger des Heils.
We hebben hem er één keer mee in het HIC gezien. Hij was schoongewassen en geschoren en met die keurige donkere jas herkenden we hem eerst niet. Tot we zijn: “Ja,
ja. ja, ja”, hoorden, gevolgd door de vaste afsluiter: “Wir haben es nicht gewusst”. Leuk
om nog eens over Heinz te lezen.
Henny Strooij-Sterken - strooijgoed@gmail.com

Putsebocht
De beschrijving van de Putsebocht klopte
volgens mij niet helemaal. Vanaf het
nieuwe gedeelte is er links de ingang
naar de Ericastraat, daarna het lange stuk
met op de hoek de groentezaak. Dit gedeelte liep tot aan de hoek Kamelliastraat
(manufacturen de Ster). Dan kwam de
onderbreking door de bewaarschool, waar
je rondom heen kon lopen en waar ik
met mijn speelmakkertjes soms urenlang
stilstaand-krijgertje speelde. Dan kwam
het genoemde plantsoen op het kruispunt
Violierstraat/Maretakstraat en niet zoals
vermeld de St.Andriesstraat. Deze was
n.l. het verlengde van de Maretakstraat en
eindigde op de Putselaan.Daarna kwam
het laatste stuk te beginnen bij bakker
Lakeman tot na de Zwederstraat. Want
hierna was het hek rondom de kerk met
als zijstraat de Blazoenstraat. Daarna de
Algemene Vakschool voor meisjes en nog
een basisschool op de hoek.Ik woonde
om de hoek van de Putsebocht, dus ik heb
er heel wat voetstapjes gedaan.
Susan Driessen-Joosse.

Cox Column over Coen
Ik matig mij even aan tot een correctie
in voornoemde column. De tunnel naar
het veld heette het Leo Horntunneltje. De
achtergrond daarvan kan ik u desgewenst
ook beschrijven.
De Coentunnel bestond toen nog niet
eens (geopend in 1966/67, dacht ik) De
grap toen was inderdaad dat hij naar Coen
Moulijn was vernoemd op verzoek van de
Amsterdammers zelf.
Willem van der Est
w.est@planet.nl
-----------------------------------------------Krophollerkerk
Met alle respect voor uw columnist Cox,
die heel interessant wijlen Lia Dorana in
het zonnetje van de jaren vijftig zette, wil
ik toch graag een kleine correctie kwijt.
In zijn inleiding schrijft de heer Cox dat
op de kerk in de Jan Krijffstraat trots
geschreven stond: “Wij zullen gloriëren
in het kruis des Heren”. Dit is niet geheel
juist. De juiste tekst is niet triomfalistisch.
Er stond namelijk in de spelling De Vries
en Te Winkel, die in het wijdingsjaar van

de kerk nog gangbaar was: “Wij moeten
gloriëren in het kruis des Heeren”. Dit is
de Nederlandse vertaling van het Latijnse
intredegezang “Nos autem oportet gloriari in cruce domini nostri”. Deze tekst
verwijst naar een passage in de brief van
de apostel Paulus aan de Galaten, welke
volgens de Nieuwe Bijbelvertaling luidt:
“Maar ik, ik wil me op niets anders laten
voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer waardoor de wereld voor
mij is gekruisigd en ik voor de wereld”.
Jammer dat deze Krophollerkerk na de
oorlog het veld moest ruimen. Ze staat
nog met twee pagina’s tekst en een foto
van het bijzondere interieur beschreven in
het boekje “Rotterdam The Netherlands”,
dat op 8 mei 1945 door “The Rotterdam
Souvenir Committee” aan “the soldiers of
the Allied Forces” is aangeboden.
A.C Blom (1915)
Weteringstraat 173
3061 PN Rotterdam
-----------------------------------------------Studio Sophiakade
In De Oud-Rotterdammer van 14 december kwam in de rubriek ‘Bal Na’ van
Roland Vonk de studio aan de Sophiakade
ter sprake. Ik heb tot mijn tiende jaar in
de Kettingstraat in Kralingen gewoond. Ik
heb op de Sophiaschool in de Sophiastraat op school gezeten. In de vierde
klas, rond 1952-53 is er in de klas een
grammofoonplaat gemaakt voor een goed
doel. De plaat kostte vijftien gulden. Mijn
ouders konden hem niet kopen, dus heb
ik hem nooit gehoord. Heeft iemand die
plaat nog in zijn bezit? Ik weet nog dat de
opnames zijn gemaakt door de studio aan
de Sophiakade. Ik heb er met de klas op
gezongen. Ook een stukje solo. Misschien
dat er een CD van gemaakt kan worden.
Catharina Holleman-Meijer,
Willem Roelofsstraat 42
3351 BX Papendrecht
078-6150530
-----------------------------------------------Okkie Formenoy
Leo van Hoek was niet de enige die voor
niets een hele nacht voor de deur lag
bij Okkie Formenoy. Het zijn hardnekkige geruchten dat hij de helft van zijn
voorraad al had doorverkocht voordat de
verkoop begon. Ik denk dat meer mensen
die ervaring hebben gehad. Dit adres kon
je beter vermijden maar dat ondervond je

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT
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vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

pas na een paar keer met lege handen te
hebben gestaan.
C.S.M. (Tineke) Guise
Vuurplaat 282
3071 AR Rotterdam
010-4045465
-----------------------------------------------Lia Dorana
Enige weken geleden is mijn man overleden. Bij thuiskomst na de crematie lag
daar De Oud-Rotterdammer. Na een paar
dagen kreeg ik de krant weer in handen,
ik sloeg hem gelijk open op pagina drie
en las daar dat Lia Dorana was overleden.
Ik had me dikwijls afgevraagd, hoe het
met haar zou gaan. Ik bleef mijmeren
over die oude tijd. Ik had ook een abonnement op de schouwburg. Voor vijf gulden
kon je zes maal naar een voorstelling.
Dus ongeveer 83 cent per bezoek. Ik
zat in de nok, het schellinkje. ’s Avonds
racete ik dan op mijn fiets van Kralingen
naar de stad en genoot. Ik las ook al die
herinneringen, al die oude mannen. Ik
had ook een afwijking: ik bewaarde alle
programma’s. Jammer genoeg is alles
weg. Eén vond ik er nog. Gemaakt als
een paspoort; Babelonié, van 1 augustus
1952, het ABC cabaret van Wim Kan en
Corrie Vonk en vele anderen. Alles een
halve eeuw of meer geleden. Lia Dorana
was geweldig in Irma la Douce. Ik ging
er dikwijls naar toe. Sjouwde m’n moeder
mee. De stem van Lia Dorana klonk blij,
dan weer diep ongelukkig of verloren,
dan weer juichend. Ze drukte zo goed
de stemming van dat moment uit. Ik had
er ook een plaat van. Ik zag daar alles
weer voor me. Begin van het jaar heb ik
een paar rugwervels gebroken. Van het
ziekenhuis werd ik naar een verzorgingshuis gebracht. Ons huis werd geruimd. Al
onze platen en boeken weg. Na maanden
knokken ben ik er weer bovenop gekomen. Ik kon weer zitten en staan en ging
weer oefenen met lopen. We kregen een
tweekamer appartement. Ik was aan het
rommelen en vond een oud koffertje met
bandjes. Wonder boven wonder stond
Irma la Douce erop. Ik heb het nu weer
afgespeeld. Het is natuurlijk niet meer om
aan te horen, maar dat deert me niet. Ik
hoor het nog steeds zoals het toen klonk
en dat valt nog best mee. Jammer dat mijn
man dit niet meemaakt. Maar het bracht
ook goede herinneringen naar boven

over de tijd die wij nog samen mochten
beleven. Dat is een troost. Inmiddels is
de volgende Oud-Rotterdammer alweer
verschenen. Ik hoop Gerard dat je weer
aardig ben opgeknapt en in de toekomst
nog vele zondagochtend concerten zal
beleven, die ik helaas de laatste jaren niet
meer kan bezoeken.
J.Fase-Sacré
Aar 19, k.44
3068 HA Rotterdam.
----------------------------------------------Beverstraat
In de krant van 11 januari las ik een
artikel over de Hoge Beverstraat in ‘mijmerZUIDhoekje’. Dat bracht mij terug in
de Beverstraat waar ik in 1947 geboren
ben. Ik woonde op nr 19B. vierde kind
in de rij van vijf. Ons gezin verhuisde
in1967 naar de Dreef en wij, na ons
huwelijk in 1967, naar Vlaardingen. Veel
van de beschreven herinneringen herken
ik. O.a. de schoenmaker Rook Meeberg;
heerlijk rook het daar naar leer. Als ik
leer ruik ben ik altijd weer even in dat
hele kleine werkplaatsje terug. Maar ook
de waterstokerij/kruidenierswinkeltje van
Gerrit Soldaat (hoek
Beverstraat/West-Varkenoordseweg)
waar we petroleum moesten halen voor
de één- en driepitter, waarop o.a. vlees
gaar gesudderd werd. De bloemenkiosk
van Verdick was ook zo’n herinnering.
Mijn vader kocht er ieder jaar op de
trouwdag van mijn ouders een boeket
met witte anjers, de bloemen van het
bruidsboeket in 1936. En tussen de beschreven verfwinkel en de scooterhandel
Vespa in de Slaghekstraat was nog een
sigarenwinkel, de naam heb ik niet meer
paraat, maar ik moest er vaak voor mijn
vader een pakje Zware Van Nelle en een
pakje Mascotte vloe kopen. De geur die
daar hing was ook zo typerend voor die
tijd. De meubelzaak van de Klerk was
voor mij en mijn man indertijd de plaats
waar we in 1964 onze eerste (stiekeme)
afspraakjes maakten.
Marijke van Leeuwen
robertovanleeuwen@gmail.com

Restaurant “Johannahoeve”

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:		
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00
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donderdag 10.00-17.00
vrijdag
10.00-21.00
zaterdag 10.00-17.00

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang

25% korting

op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de
à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)
Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 28 februari 2011, “één bon per gezelschap”
Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu
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Stavast
Ik zoek Leen Stavast(.geb.24.6.1932)
die met mij op de Dr.de Visser Ulo
in de Polderstraat (met J.Hoogwerf
(Joepie) als schoolhoofd) te Rotterdam
heeft gezeten. Ik heb een foto van ons
eindexamen op 19 en 20 mei 1948 en
een schoolreisje met ook daarop o.a.
Arie Kraayeveld, Cor Rosmolen, Jaap
van Es, Coby Bleecke, Els Vink, Cocks
Struik.en nog wat anderen waarvan ik
de naam kwijt ben. Leen woonde toen in
de Brabantsestraat en we zijn schoolvrienden geweest, maar daarna ben ik
Leen helemaal uit het oog verloren en
dat vind ik heel jammer. Ik herinner me
wel dat hij destijds bij Philips werkte
in Eindhoven en daarna in Drachten.en
daar ook woonde. Leen’s ouders waren
ook bevriend met mijn ouders en Leen’s

moeder heeft de “catering” verzorgd op
onze trouwdag in maart 1957.
Wim van Rijs
Concertweg 105
2992nm barendrecht.
tel.0180-620970
mail.wimencocky@kpnplanet.nl
------------------------------------------------Stamboom
Wie kan mij een foto bezorgen van Wilhelmus Johannes Hoogsteder, geboren
10 mei 1857 te Culemborg, overleden op
7 december 1932 te Rotterdam. Hij was
daar bij de politie, echtgenoot van Adriana Maria van Zanten. Daarnaast heb
ik nog een verzoekje. Wie van de nakomelingen van Pieter van der Linden en
Barbara Eijskoot, getrouwd op 20 maart

1907, wil contact met mij opnemen om
de stamboom zo compleet mogelijk te
maken. Zij hadden vijf dochters en twee
zonen, waarvan er één is overleden in
Duitsland op 25 januari 1945.
B. van der Linden,
Valkendonk 19,
4711 LC St. Willebrord,
0165-384006
b.vdlinden@home.nl
------------------------------------------------Alie de Graaf
Ongeveer in het jaar 1955-56 leerde ik
Alie de Graaf kennen op de dansschool
van Jansen in de Vijverhofstraat, maar
op een onhandige manier heb ik de
relatie verbroken. Zij woonde toen op de
Spaansebocht in Spangen. Ik zou het fijn
vinden om haar nog eens te ontmoeten. Ik wil graag weten hoe het haar is
vergaan.
Hans van Renswoude,
Zuidsingel 63
4331 RR Middelburg
0118-626961
Hans-Els@Zeelandnet.nl
-------------------------------------------------

Namens mijn moeder stuur ik u hierbij een foto van haar kleuterklas uit mei
1932. Haar naam is Nel van Veelen de Visser. Deze school was gevestigd aan de
Groenelaan te Rotterdam. Ik weet echter niet wat de naam van deze school was.
In haar klas zat een jongen genaamd Piet Buis, verder weet zij geen namen van
klasgenoten. Graag komt mijn moeder in contact met oude klasgenoten. Zij wil
graag een oproep doen aan een ieder die zich herkend op deze foto en zou willen
reageren.
Yvonne Rijsdijk, namens mijn moeder:
Nel van Veelen de Visser,
Tel: 010-4212213
thomasvanveelen@telfort.nl

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

o f 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

Colofon

Kleuterklas

Volle Neef
Hoewel op mijn eerdere oproep niet de
persoon heeft gereageerd, die ik op het
oog had, heeft een volle neef van mij
wel gereageerd. Tot zijn grote vreugde.
Ongeveer zestig jaar geleden had ik hem
voor het laatst gezien. Hij is twintig
jaar jonger dan ik. Bovendien was er
een tweede verrassing. Een meisje van
kantoor, die zestig jaar geleden bij Foka
werkte, reageerde ook.Toch kom ik
terug op de oproep van toen, waarbij
ik nagelaten had de meisjesnaam te
noemen. Zij werkte op kantoor van
architectenbureau Kraayvanger op de
Admiraliteitskade, alwaar mijn baas een
souterrain had gehuurd voor de opslag
van fotochemicaliën. Haar naam is Leny
Cabooter, woonachtig in de Herlaer-

straat bij de Noordsingel en haar vader
was werkzaam bij de RET. Meer weet ik
helaas niet. Wie weet er meer?
H. Bast,
Rehobothplein 97
3281 XV Numansdorp
0186-681608 of 06-44456468
h.bas21@hetnet.nl
------------------------------------------------Laatste oproep
Wij zoeken nog naar: els tolenaar wetsema, petra groeneweg, lex van lambaart,
hennie v krieken, marianne de rijke,
jan maas, joke boeren, joke fontein,
carla beijer, pauline van bemmel carla
hendriks, ruud bastiaanse, fred bogers,
jan hendrik pieterse, kees van zwieten,
rob zoetemeijer. Reageer alsjeblieft! we
houden een reünie op 5 maart. Zie ook:
www.calandreunie.nl We hebben jullie
er ook heel graag bij, na 50 jaar. Nu kan
het nog, we worden er niet jonger op.
Inge Koote Arnout. –
ingekootearnout@gmail.com
-----------------------------------------------Eloutschool
Op dit moment zijn we bezig een reünie
te organiseren voor alle oud klasgenoten
die in 1960 en 1961 in de klas hebben
gezeten bij Jan Savert op de ‘oude’
Eloutschool aan de ‘s Gravendijkwal te
Rotterdam. Heel veel oud klasgenoten
hebben we terug gevonden, maar we
missen nog Bob Bakker, Peter Pinksteren, Hans Jongkees, Hans Langbroek,
Elly Molendijk en Jaap Borgman en
Peter Tymus, Hans Epskamp. Al deze
mensen woonden toen in de buurt van
de Nieuwe Binnenweg en de Vierambachtsstraat. De reünie is op vrijdag 1
april 2011 a.s.[geen grap] om 19.00 uur
en wordt gehouden in Rotterdam. Jan
Savert probeert ook die avond aanwezig
te zijn. Mocht je iemand kennen van de
bovenstaande lijst bel dan naar Marijke
Bos.

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel:
0180 – 82 02 44 (advertenties)
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bab Riem Vis,
Els Beekmans, Rein Wolters.
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Martha Slegt en Marijke Bos
06 1209 2650
marijkebos@planet.nl.
e.oorebeek@upcmail.nl
----------------------------------------------Paperback
Mijn vraag: ik heb ’n paperbackboek
met de titel Metamorfose, Rotterdam
Stad in Beweging, deel 2. De foto’s
zijn gemaakt door E.W.Notenboom, de
tekst door Ben Maandag. Eigenlijk kan
ik (bijna) niets over deel 1 vinden. Wie
heeft deel 1 in goede onbeschadigde
staat voor mij. Prijs nader overeen te
komen.
Wim Koelewijn,
Vasteland 433 3011 bj rotterdam
w.koelewijn3@kpnmail.nl
-----------------------------------------------Carp en co wijnhandel
Ik was totaal verrast toen deze week een
oud collega mij belde en vroeg hoe alles
ging. Het was ongeveer 45 jaar geleden,
dat wij werkten bij wijnhandel Carp en
co op het westelijk handelsterrein aan
de Van Vollenhovenstraat te Rotterdam.
Deze firma bestaat al lang niet meer. We
hadden elkaar dus heel wat te vertellen.
Het zou zo leuk zijn om ook van andere
collega’s te horen hoe het hun vergaan
is in al die jaren.
Kees Veenstra
010- 166314
Huub Kramer
Henri Eversstraat 76
3067 BC Rotterdam
010-4203475-0613750000
hubrechtkramer@gmail.com

Advertenties:
Sylvia Blom,
Ben Rietveldt,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,
Henry Brinkman,

Tel. 0180 - 82 02 44
Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76
Tel: 06 – 51 45 27 80

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Haverlandstraat
In de uitgave van 28 december 2010
publiceerde De Oud-Rotterdammer
op pagina 9 een oproepje van Dirk
Mulder, die bewoners zoekt van de
Haverlandstraat, de Palissander-,
Meubel- en Van Galenstraat. Bij dat
oproepje prijkten twee foto’s van de
Haverlandstraat, die destijds vervaardigd werden door fotograaf/publicist
Leo van Hoek, zonder dat zijn naam als
maker werd vermeld. Dat doen we dus
bij deze alsnog.
De redactie
---------------------------------------------Toneelvereniging
Ik wil een oproep doen naar de oud
leden van de Toneel vereniging uit
Delfshaven. Ooit opgericht door de
familie Nome en de heer Kerse?? en
naar ik weet de regisseur Dhr. Jurna,
naar ik meen rond 1955? Mijn hele
familie is daar lid van geweest. Ik
ben bij de jeugd begonnen toen mijn
ouders en oudste zus Cobij bij de
grote groep zaten. We hadden altijd
uitvoeringen in de Schipperstraat. Heel
indrukwekkend, mijn moeder speelde
altijd mooie rollen, bijvoorbeeld het

stuk: Mijn zoon Roy. Er is nog een
schilderwerk van mijn moeder gemaakt door Leo Nome als ik me goed
herinner. De meeste leden woonden
in een van de straten in Tussendijke
achter de Schiedamseweg. Er zijn veel
relaties uit voort gekomen. Ik weet
nog wel wat namen. Leo Nome , Bep
en Miep Cohen, Evert Santing, Henk
Brohm en zus Erica, Jan van den Berg
en Joop van Gent. Zijn moeder tante
Annie was ook actief lid en zo kan ik
er nog wel een paar opnoemen. Ik heb
het er vaak over dat ik een reünie zou
willen organiseren. Ik wil dan eerst
weten of er genoeg animo is.Ik hoor
graag van jullie.:
Roos van der Pluijm
Huslystraat 116
3066EL Rotterdam
0622085184
r.pluijm19@chell0.nl
-------------------------------------------

verhaal over de familie Koornwinder.
Dit liet bij mij een lichtje opgaan. Mijn
man Koos bevestigde, dat dit inderdaad familie van hem was. De moeder
van Arie was een zuster van zijn vader,
Bas van der Dussen. Ze woonden
inderdaad in de Zaagmolenstraat. Op
verjaardagen kwamen oom Gerrit
en tante Marie vaak op visite en ook
ik ben er wel geweest. Bas en Truus
hadden ook nog een dochter Ine, die in
2007 overleden is in Spanje. Haar man
is vorig jaar overleden.
Veel familie geschiedenis ken ik niet,
maar zou graag met hen contact op
willen nemen.

Deel uw vakantieherinneringen

Onze oudste zoon,Bastiaan Alfred zou
graag meer over opa`s familie willen
weten.

Vakanties leveren vaak dierbare herinneringen op, die een leven
lang meegaan. Die paar weken per jaar dat we lekker vrij zijn,
hebben niet zelden een grote invloed op onze levensloop. Menigeen heeft zijn partner ook ontmoet tijdens een vakantie.

Groeten uit Zuid Afrika.
Matthy@mweb.co.za

Vaak komen herinneringen weer bovendrijven als het fotoalbum wordt open geslagen.
Daarom schenken wij ook dit jaar in maart weer veel aandacht aan die dagen dat we alle
zorgen even achter ons laten. Denkt u met plezier terug aan uw vakantie-ervaringen en lijkt
het u leuk daarover te schrijven, dan nodigen wij u uit uw herinneringen met de lezers van
De Oud-Rotterdammer te delen. Uw bijdrage - liefst met foto - moet voor 10 maart in ons
bezit zijn. U kunt uw vakantieverhaal sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of Postbus
113 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Koornwinder
Wat heeft de De Oud-Rotterdammer
me deze maand heerlijk verrast. Uitgave 30 in november was een openbaring
voor mij. Op de voorpagina stond een

Puzzel mee en win !!!

Inmiddels vergissen we ons niet meer, als we een datum moeten invullen. Het jaartal 2011 is ‘gewoon‘ geworden.
Wie goed oplet, merkt al dat de dagen weer iets langer worden. De kans dat er toch nog een Elfstedentocht komt,
wordt met de dag kleiner. Jammer natuurlijk, maar tegelijkertijd verheugen we ons op het voorjaar, op de eerste
krokussen, op het eerste terrasje. De oplossing van de vorige krant heeft echter nog alles te maken met het begin
van het nieuwe jaar:

Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons
U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 2 FEBRUARI 2011
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

BESTE WENSEN VOOR ALLE OUD – ROTTERDAMMERS
De volgende inzendingen worden beloond met een CD van The 3 Jacksons:
H. Vonk,
M.D. Pama,

M.J. van Kesteren,
S.H. Broekhuizen,

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

M. van Sintmaartensdijk

Horizontaal
1. vol afgunst; 7. bestanddeel van koffie; 12. gesloten; 13. katachtig roofdier;
14. arctische zwemvogel; 15. rivier in Italië; 17. zijrivier van de Donau; 19.
muziekfilmpje; 21. vrije universiteit (afk.); 22. in plaats van (afk.); 24. periode
van drie maanden; 27. Zuid-Koreaans automerk; 28. bruinachtige verfstof; 30.
keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 31. bierkan met oor; 32. huisdier; 33. binnenvaartuig; 35. hoofdstad van Tunesië; 37. jongensnaam; 38. turntoestel; 41.
oeverkant; 42. familielid; 44. insecteneter; 46. deel van een schip; 47. behaagziek
(pronkzuchtig); 48. weerkerend couplet; 49. nijlreiger; 50. ruwe steenmassa; 52.
hap; 54. reistas (koffer); 56. bruin-grijs vogeltje; 58. oogvocht (mv.); 61. lidwoord;
62. leemte (verlies); 64. streling; 65. pakruimte in een schip; 67. horizon; 68. Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 70. deel van camera; 72. openbaar vervoermiddel; 73. mannelijk beroep; 76. knaagdier; 77. winters voertuig; 78. donkere
kamer (afk.); 79. god van de liefde; 81. rijksoverheid (afk.); 82. plaaggeest; 83.
herfstbloem; 84. bierkraan; 86. donker; 87. blaasinstrument.
Verticaal
1. bekende planeet; 2. militaire rang (afk.); 3. vrouwtjesschaap; 4. droogoven; 5.
snelle korte ren; 6. honingbij; 7. stekelige plant; 8. sportief; 9. ivoor; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. land in Zuid-Amerika; 16. familielid; 18. woonboot; 20.
deel van oor; 21. bewegingsorgaan van een vis; 23. vlag (banier); 25. deel van
een jas; 26. naaf; 27. achterwerk; 29. deel van een vinger; 32. ziekenhuis; 34.
spie (wig); 36. zilverwit metaal; 37. sterke drank; 39. land in Azië; 40. bontsoort;
42. daarjuist (zopas); 43. kleine groep van voorname mensen; 45. onderricht;
46. borstbeen; 51. onnozel persoon; 53. tijdperk; 54. windsel of zwachtel; 55.
riem voor jagershonden; 56. korte mededeling; 57. tooi (opsmuk); 59. inwendig
orgaan; 60. biljartterm; 62. snaarinstrument; 63. het achterste uiteinde van een
dier; 66. deel van etmaal; 67. etenbereider; 69. vochtmaat van vier ankers wijn;
71. grappenmaker; 73. vesting (bastion); 74. holle steekbeitel; 75. kiekje; 78. marterachtig roofdier; 80. mannetjesschaap; 82. muzieknoot; 85. per persoon (afk.).
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Humanitas: wijkzorg!
Humanitas-ambassadeur Hans Becker benoemd
in Nationaal Comité voor het Europese Jaar van
het Vrijwilligerswerk 2011
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op donderdag 13 januari in Den
Haag Humanitas-ambassadeur prof.dr. Hans Becker benoemd
tot lid van het Nationaal Comité voor het Europees Jaar van het
Vrijwilligerswerk 2011. Dit jaar is een initiatief van de Europese
Raad van Ministers.
De staatssecretaris bleek de bes- kracht van het Nederlandse vrijwilte herinneringen te hebben aan ligerswerk, het brede publiek laten
haar bezoeken aan Humanitas zien welke soorten vrijwilligerswerk
met haar duizenden vrijwilligers. er zijn, het gunstige Nederlandse
Zij wil met het door haar nu of- klimaat voor het vrijwilligerswerk
ficieel benoemde Comité onder- behouden en een positieve impuls
steuning geven aan aan de nati- geven (het beste in de wereld: 44%
onale plannen voor het Europees van de volwassen populatie doet in
jaar. Daarbij zijn de hoofddoelen Nederland op een of andere manier
het vieren en waarderen van de vrijwilligerswerk).

Belangstelling om vrijwilliger te worden bij Humanitas?
Schrijf een mailtje naar
vrijwilligerswerk@stichtinghumanitas.nl
en wij nemen snel contact met u op
Monique en Yvonne samen 50 jaar bij Humanitas!

Ook bij Humanitas lopen wegen uiteen
en komen ze weer samen...

Monique Berkhout en Yvonne Cabaret begonnen beiden op 1
december 1985 aan de opleiding tot ziekenverzorgende bij de
Stichting Humanitas. Vervolgens gingen beide dames hun eigen
weg: Yvonne in respectievelijk het Gerrit Spronkershuis, de Humanitaskliniek en de Gerrit Spronkersflat (Hillegersberg), Monique in
de verpleeghuizen Humanitaskliniek en Hannie Dekhuijzen (Charlois).Om vervolgens na zes jaar hun wegen weer bij elkaar te zien
komen in De Evenaar in de Oosterflank van Humanitas-Alexander,
Yvonne sinds 2004 als praktijkopleider en Monique sinds 2002 als
teamleider. Twee collega’s samen 50 jaar werkzaam bij Humanitas!
Ook bij Humanitas lopen wegen uiteen en komen ze samen...

TE HUUR / TE KOOP
De vermelde huurprijzen
zijn exclusief service en
verwarmingskosten
Info huren:
Coby Bosker: 010 - 461 51 24
Info kopen:
Harry Scheffers: 010 - 461 52 67
of mail naar
info@stichtinghumanitas.nl

Elke week Humanitas-TV!
Elke donderdag 19.00 -19.30 uur.
Elke vrijdag (herhaling) 11.00-11.30 uur.
Kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel

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

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

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

Humanistisch Café op
27 januari

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
Het Humanitisch Café is een
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel
praatcafé. Rondom een thema
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
wordt zowel gestructureerd als
010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67.
informeel met elkaar gepraat.
Bedoeld voor mensen die het Een woning kopen in Het Lage Land
leuk en belangrijk vinden anderen, vooral ook buiten de
eigen directe leefomgeving, te
ontmoeten en te leren over de
De Prinsenwiek telt 21 etages. De woningen bieden een
eigen grenzen heen te kijken.
Omdat samen eten hierbij een prachtig uitzicht over de skyline van Rotterdam naar het Wesstimulerende factor kan zijn, ten en het Oosten. Het complex is rolstoelvriendelijk en ligt
wordt tegen € 7,50 (inclusief aan de Prinsenlaan, naast winkelcentrum Het Lage Land
drankje) een maaltijd geser- (met een gezellige weekmarkt) en op loopafstand van meveerd. Vanaf 18.00 uur is de bar trostation Prinsenlaan en haltes van buslijnen 36 en 37.
open en om 18.30 uur kan een In het gebouw bevindt zich Humanitas-seniorenrestaurant ‘De
maaltijd naar keuze (ook vege- Prins Pinguïn’, met een gezellig in het groen gelegen terras.
tarisch) worden besteld.
Vereniging van Eigenaren
De koper van een appartement in
De Prinsenwiek is automatisch lid
van de Vereniging van Eigenaren
(VvE Prinsenwiek).
Net als een huurder betaalt de eigenaar een bijdrage voor onderhoud, schoonmaak en service.
Op basis van de lopende begroting komt de maandelijkse VvEbijdrage neer op € 135,00 en het
Mannenemancipatie klinkt te- maandelijkse voorschot stookkosgelijkertijd bekend en onbekend. ten op € 60,00.
Emanciptie wordt geassocieerd Het VvE-Beheer (de financiële Overige voorzieningen
met vrouwen. Wat moeten we ons administratie, het beheer van de In De Prinsenwiek zijn ook gevesbij mannenemancipatie voorstel- reserves, de begeleiding en het tigd een kapsalon, een pedicure
len? Het zal de gemiddelde kran- beheer van de contracten van een- en een schoonheidsspecialiste.U
tenlezer niet zijn ontgaan, alle malig en planmatig onderhoud, treft er een biljartruimte, bibliorecente aandacht voor mannen in verzekeringen e.d.) wordt gevoerd theek, leestafel, internetruimte
het kader van vaderschapsverlof, door Humanitas VvE-beheer.
en twee jeu de boules-banen en
papadagen, de zorgende vader en
er worden diverse activiteiten
wie doet wat thuis. Is dit manne- Bar/restaurant
georganiseerd, zoals biljarten,
nemancipatie, een nieuw vader- Restaurant De Prins Pinguïn is sjoelen, klaverjassen, bridgen,
schapsmodel? Of is er meer aan open van dinsdag tot en met vrij- gymnastiek en koersbal.
de hand, is er sprake van een stille dag van 10.00 tot 20.00 uur en
opmars van mannen die het ook eens per veertien dagen op zon- Verpleging en verzorging
anders willen en wat is anders?
dag van 11.00 tot 19.30 uur. Het Daarnaast zijn er in De PrinsenTeana Boston-Mammah, auteur en restaurant heeft een menu met wiek persoonlijke verzorging,
socioloog, werkzaam bij Scala ex- een keur van gerechten, varië- verpleging, maatschappelijke
pertisecentrum voor emancipatie, rend van een belegd broodje of en huishoudelijke hulp, daghoudt een inleiding over dit actu- een (veelal echt-Hollands) dag- voorzieningen en persoonsele, brede onderwerp.
menu tot en met diverse speci- alarmering beschikbaar Bij het
Locatie: ‘De Zingende Zeeleeuw’, aliteiten à la carte. Er zijn moge- wekelijks spreekuur van de
Sint-Jobskade 140 (Müllerpier), lijkheden voor maaltijdbezorging Humanitas-zorgconsulent kan
3024 EN Rotterdam (bereikbaar aan huis.
men terecht met vragen op het
met tramlijn 8). Meer informatie: ‘s Maandags nemen vrijwilligers gebied van zorg- en dienstverleJohn Brobbel, 010 - 481 00 29 of de bardienst voor hun rekening ning.
kijk op www.humanistischcafe.nl en zij zorgen dan ook voor fris- Desgewenst kunnen gasten tedrank of een borreltje.
gen betaling gebruik maken van
logeergelegenheid.
De huismeester
Huismeester André Hopstaken is Meer informatie?
altijd benaderbaar voor klachten
di het gebouw betreffen.
Heeft u nog vragen rond de
‘s Avonds en in het weekend kan aankoop van een appartement
in geval van een spoedeisende in De Prinsenwiek, aarzelt u
storing gebeld worden met de niet contact op te nemen met
Humanitas Servicecentrale, te- Harry Scheffers, telefoon 010 In Stuifakkers in Rockanje zijn nog lefoonnummer 010 - 890 30 13. 461 52 67.
enkele royale levensloopbestendige Een medewerker van de ServiceHebt u andere vragen (bijvoorkoop- en huurwoningen beschikbaar. De centrale zorgt ervoor dat de huisbeeld over de inhoud van de
woningen zijn afgestemd op wensen en meester wordt geïnformeerd of
Zorg), dan kunt u contact zoebehoeften van bewoners met en zonder onderneemt zo nodig zelf actie
ken met de heer Martien Heefhulpvraag. Op loopafstand van centrum- om de storing zo snel mogelijk te
fer, directeur van Humanitasvoorzieningen, duinen en strand.
laten verhelpen.

Prinsheerlijk wonen en leven in
De Prinsenwiek

