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Met de loper kon je ieder huis binnen
Het was 1963, de strengste
winter ooit. Mijn moeder gaf me
mijn eerste sleutel: een loper. Als
dertienjarige voelde ik me heel
volwassen. Ik hoefde voortaan
niet meer aan te bellen. Met de
loper kon ik, zoals mijn vader,
gewoon volkomen onverwacht de
huiskamer binnenstappen. Pas
later begreep ik, dat ik met die
sleutel alle deuren in de straat
(Da Costastraat, Spangen) kon
binnenstappen.

Deze week o.a.:
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Op vakantiekamp
met Ome Jan en
Tante Sjaan
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Een loper paste op alle sloten, als
de deur niet op nachtslot zat. En de
deuren zaten weinig op nachtslot.
Dat was niet nodig. Daarom is de
loper het symbool van de jaren vijftig en zestig. Het is nu ondenkbaar,
dat iedereen met dezelfde sleutel
bij elkaar naar binnen kan lopen.
Niet dat we zo maar bij elkaar naar
binnen liepen. Het kwam gewoonweg niet bij je op, om met de loper
een woning van een ander binnen te
gaan. We belden gewoon aan, als we
een kopje suiker bij de buurvrouw
wilden lenen. De loper was alleen
voor ons eigen huis. Toch bestaat
het begrip ‘loper’ nog steeds. Er is
nu een loper in omloop, die op alle
ﬁetssloten van een bepaald merk
passen. De loper heeft helaas dezer
dagen soms een meer negatieve
betekenis. Terug naar de strengste
winter ooit, naar mijn eerste loper.
Al wekenlang waren de straten zo
glad, dat we er op onze doorlopers

Voetbaladviezen
van Bob Janse

Coen of Puck
de grootste
Feyenoorder
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Mislukte liefde
in tramlijn 15

- Pag 19
- De kinderhoofdjes op de rijbaan waren ons voetbalveld -

op konden schaatsen. Vlak voor de
legendarische Elfstedentocht op 18
januari hadden we er genoeg van.
Leuk hoor dat schaatsen, maar we
wilden weer lekker voetballen. Dat
deden we altijd midden op de rijweg.
We hakten de kinderhoofdjes vrij van
ijs, totdat we genoeg ruimte hadden
om een partijtje te spelen. Nog nooit
voetbalden we zo lekker. We hoefden
niet om de tien minuten te stoppen,
om een auto door te laten. Onze
kwelgeesten durfden de weg niet op.
Dikke buurvrouw
Het was een prachtige partij, totdat
ondergetekende keihard op doel
schoot. Althans dat was de bedoeling. Het mondde uit in een voorzet
vanaf rechts. De ruit op nummer 37
sneuvelde, het glas sprong naar binnen, de bal ook. Het was een te hard
schot. Het was een voltreffer op het
scherm van een van de weinige tv’s
in de straat. De beeldbuis ontplofte.
De dikke buurvrouw, de roddelaarster van de straat, rende woedend
naar buiten. Iedereen wees naar mij.
Ik voelde in mijn rechter broekzak
mijn loper en dacht nog maar aan een

ding. Ik moet hier weg. Mijn loper
redde me eventjes. Ik verborg me in
mijn zolderkamer onder mijn bed,
terwijl de politie aan onze deurbel
bleef trekken. Mijn vader begeleidde
mij met zijn hand draaiend aan mijn
oren naar het politiebureau aan het
Marconiplein, waar ik strafregels
moest schrijven. Maar de ergste straf
was, dat ik mijn eerste sleutel, de
loper, moest inleveren. Van een loper
mocht je geen misbruik maken. Door
een stomme trap tegen een bal was ik
opeens mijn zelfstandigheid kwijt.
Een half jaar later was mijn grootste
verjaardagscadeau een nieuwe loper.
Een prachtig blinkende zilverkleurige sleutel. Trots liet ik hem aan mijn
buurmeisje aan de overkant zien.
Marja was mijn grote liefde, alleen
wist zij dat nog niet. Ze gaf me de tip
het boek ‘Rob en de Stroper van Tjot
Idi’ van de schrijver J.B. Schuil te
lezen. Ik las het om haar te plezieren. Mijn bewondering was daarna
grenzeloos. Het mooiste boek dat ik
ooit las. En een prachtig excuus om
met haar te praten. Ik las ook alle
andere boeken van J.B. Schuil. Zij

ook. We raakten tot mijn genoegen
niet uitgepraat.
De Katjangs
Juist toen we op straat het boek ‘De
Katjangs’ bespraken, begon het te
regenen. “Kom, laten we verder
praten bij ons thuis”, zei ze. De rillingen liepen over m’n lijf. Jeetje, ik
mocht voor het eerst bij haar vader
en moeder komen. Ze belde aan,
maar niemand trok aan het touw om
de deur te openen. Kennelijk was
er niemand thuis. “Heb je je loper
bij je”, vroeg ze. Het gonsde als
een mantra door mijn hoofd: ‘maak
nooit misbruik van je loper’. Maar
ja, Marja vroeg om mijn loper. Stoer
haalde ik de sleutel uit mijn zak
en opende de deur. We liepen naar
haar zolderkamer. We zaten op haar
bed en raakten niet uitgepraat over
‘De Katjangs’. Plotseling pakte ze
mijn hoofd vast en gaf me een zoen
op mijn mond met de lippen stijf
op elkaar. Mijn vurige wens was
uitgekomen. Ik wist er geen raad
mee, wist niet wat ik moest doen.
Volkomen onverwacht vloog toen
de deur open. De moeder van Marja

15ct korting
op LPG

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

Hoge korting

Service aan de pomp
vanaf 10.00 uur

op overige
brandstof

Servicestation D.B. Baris, Charloisse Lagedijk 638

was furieus. Ze kwam net terug van
de waterstoker en zag de buurjongen
met haar dochter op bed zitten. “Hoe
komen jullie binnen”?, vroeg ze luid
en duidelijk.

“Met de loper van hem”,
antwoordde Marja.
Mijn vader haalde me op. Mijn
oor doet nu nog pijn, als ik aan de
gedwongen gang naar mijn kamer
denk. Mijn loper werd deﬁnitief
afgepakt.
Dirk Mellema
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LG LED TV

• 32 inch - 82 cm beeld
• Full HD LED
• 100 HZ
• Laag energieverbruik
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van 699.- nu voor

STUNTPRIJS

€ 499.-

INDESIT
WASMACHINE

• 1400 toeren
• uitgestelde start
• 7 kg

van 369.- nu voor

STUNTPRIJS

€ 299.Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

COMPAQ
LAPTOP
• 15.6 inch scherm
• 250 GB hardisk
• 2048 MB intern
van 599.- nu voor

STUNTPRIJS

€ 499.door ons
geïnstalleerd
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In museum Dubbelde Palmboom

Historische films
Rhoon en Poortugaal
op internet

‘Zicht op Delfshaven’

Sinds kort is de eerste historische film
van Rhoon en Poortugaal op het internet
te bekijken. Het gaat hier om een film van
festiviteiten vlak voor de 2e Wereldoorlog
in Rhoon, afkomstig van de Oudheidkamer.

Delfshaven is aan het begin van de vijftiende eeuw aangelegd, om
als haven van Delft te dienen. Het is de plaats waar Piet Hein is geboren, waar de Pelgrimvaders overnachtten voor zij naar Amerika
voeren en waar ooit miljoenen liters jenever werden geproduceerd.
Museum de Dubbelde Palmboom laat het oude Delfshaven herleven
in de recent geopende tentoonstelling ’Zicht op Delfshaven’.
Delfshaven is ontstaan, omdat de
stad Delft een eigen haven aan
de Maas wilde hebben. Daarvoor moest er een kanaal worden
gegraven van Delft via Overschie
naar de Maas. Daar, bij de sluis
van de haven van Delft, kwamen
toen mensen uit Delft wonen en
het plaatsje werd Delf(t)shaven
genoemd. Dat deel van Delfshaven
heet nu ‘Historisch Delfshaven’. De
expositie laat, met als middelpunt
een maquette van Historisch Delfshaven, een deel van de boeiende
geschiedenis van Delfshaven zien.
Op 21 juli 1620 vertrokken zestien
mannen, elf vrouwen en negentien
kinderen uit Leiden over de Schie
naar Delfshaven. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit Engeland,
dat zij in 1608 om godsdienstige
redenen hadden verlaten om zich in
de Republiek te vestigen. Tien jaar

CCtje

later vatte de groep het plan op naar
Amerika te emigreren, om daar een
eigen (boeren)bestaan op te bouwen. Men kwam aan het einde van
de dag in Delfshaven aan en hoopte
onderdak te krijgen in de kerk van
de hervormde gemeente. Ze kregen
hier echter geen toestemming
voor en kampeerden daarom die
zomernacht in de open lucht. Vlak
voor het daadwerkelijke vertrek
hield dominee Robinson, de Engelse predikant van de groep, een
preek, waarin hij zijn toehoorders
‘pilgrims’ noemde. De volgende
ochtend voeren de Engelsen via de
zuidkust van Engeland naar Noord
Amerika.
Zakkendragers
Graan werd per schip aangevoerd
naar Delfshaven. Het diende als
grondstof voor de jenever die er

- De hervormde kerk van Delfshaven was in 1620 het vertrekpunt
van de Pelgrimsvaders naar Amerika. -

werd geproduceerd. Sjouwers
losten de schepen en brachten het
graan in zakken naar de molens.
Deze sjouwers werden zakkendragers genoemd. In het Zakkendragershuisje kwamen ze bijeen om
het los- en laadwerk te verdelen.
‘Zicht op Delfshaven’brengt
diverse aspecten van deze boeiende geschiedenis van Delfshaven
samen. Op de tentoonstelling
kunnen kinderen zich verkleden als
zeventiende-eeuwse Pelgrimvaders,
aan het werk als een echte zakkendrager of de geuren opsnuiven van

Bloed, zweet en tranen
“Als u mijn man was, gaf ik u thee met vergif.”
“Als u mijn vrouw was, dronk ik het op.”

c foto burosolo.nl

Winston Churchill.

Cox Column

de producten van de West Indische
Compagnie. Ze kunnen ook een
eigen wapenschild maken of een
echte maquette bouwen. Extra info
op www.museumrotterdam.nl
De Dubbelde Palmboom is gevestigd aan de Voorhaven 12 in Delfshaven en is van dinsdag t/m zondag
van 11.00 tot 17.00 uur open. De
entree voor kinderen t/m zeventien
jaar en houders van de Rotterdampas of de Museumkaart is gratis.
Volwassenen betalen vijf euro.

De Oudheidkamer wil hierna ook andere ﬁlmpjes
en video’s op het internet zetten. Vermeldenswaard
is dat dit ﬁlmpje al naast de vuilnisbak lag te wachten om verder afgevoerd te worden. Gelukkig op
tijd gered om dit via internet te kunnen delen. Dit
eerste ﬁlmpje is te zien door in www.youtube.comte zoeken op “Feest in Rhoon”. Op You Tube is het
voor kijkers mogelijk om aanvullend commentaar
toe te voegen. Op de ﬁlm zijn onder meer diverse
scholen te zien en verder een schoolbestuur, de drie
kerken in Rhoon, de voormalige brandweerauto en
oude en reeds gesloopte gebouwen, zoals gebouw
Irene aan de Dorpsdijk. Door deze gevarieerde
beelden is de ﬁlm van historisch belang. De Oudheidkamer doet een oproep aan iedereen, die oude
ﬁlms of video’s van Poortugaal of Rhoon heeft om
contact op te nemen met Wim Kranenburg, tel. 0105067077, of het secretariaat van de Oudheidkamer.
Zij maken graag een kopie van uw ﬁlm of video
om deze voor de toekomst te bewaren. Verder is de
Oudheidkamer altijd geïnteresseerd in oude foto’s
van beide dorpen.. Voor verdere informatie over
nieuwe fototentoonstellingen kunt u de website
bezoeken: www.oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl.

Voor degenen onder u die denken dat
ik deze stukjes ﬂuitend uit mijn mouw
schud, heb ik een wellicht ontluisterende
mededeling: ze komen allemaal, om met
de woorden van Winston Churchill te
spreken, slechts tot stand na het plengen
van “bloed, zweet en tranen.” Churchill
heeft wel meer briljante uitspraken op
zijn naam (hij was denkelijk zelf heel
spits en had vermoedelijk uitstekende
schrijvers om zich heen). Over een
concurrerend parlementslid zei hij eens
misprijzend: “Die heeft de knapenliefde
nog een slechte naam bezorgd.”
Toen hij was afgetreden werd hij
opgevolgd door Anthony Eden, die in
tegenstelling tot zijn leermeester en
voorganger een slecht spreker was. Toen
Eden zijn “maidenspeech” in het parlement gehouden had, verzuchtte de oude
Winston: “Hij gebruikt alle cliché’s,
behalve “God is goed” en “Vergeet niet
uw broek dicht te knopen, alvorens u
deze inrichting verlaat”.
Eden, die jarenlang een buitengewoon
bekwaam minister van buitenlandse
zaken was geweest, maakte het als
premier niet lang. In 1956 brak de

Suezcrisis uit. Gamal Abdel Nasser, de
nieuwe Egyptische machthebber, nadat
zijn stroman Naquib koning Faroek had
verdreven, vond dat het Suezkanaal door
Egypte stroomde, en daar was weinig
tegenin te brengen, dus die naastte die
scheepsdoorgang, die jaarlijks natuurlijk
miljoenen in het laatje bracht (Eigenlijk
wil ik schrijven “laadje”, het is immers
“lade”, maar ja). Engeland en Frankrijk
dachten dat de wereld na 1945 hetzelfde
gebleven was en grepen militair in,
hetgeen op een echec uitdraaide, daar
de Verenigde Staten een en ander fel
afkeurde. Dat kostte Eden de kop.
(Israël had in de gauwigheid wel de Sinaï
veroverd en hield die nog jaren in zijn
bezit) (Even tussen andere haakjes: zo
hielden de V.S. in de persoon van Bobby
Kennedy later Nederland van verdere
militaire avonturen af, toen wij dachten
Nieuw Guinea te kunnen behouden
aangezien dat “etnisch” niets met
Indonesië van doen had. Zodoende viel
het in handen van Soekarno, en worden
sindsdien de Papoea’s schandelijk onderdrukt en gediscrimineerd, maar daar hoor
je niemand meer over. Overigens was

het hele voorval een van de reusachtige
miskleunen van onze minister Luns,
een halve gare, die dertig jaar lang onze
populairste politicus was)
Churchill had het in de Tweede Wereldoorlog heel wat beter dan Eden gedaan.
Hij was eigenlijk al geretireerd, maar
werd eind jaren dertig terug gehaald als
minister van Marine, en na het falen
van Chamberlain werd hij premier.
Overigens vind ik dat Chamberlain, met
zijn aandoenlijke pogingen om de vrede
te redden, dat gezwaai met dat papiertje
met de handtekening van Hitler er op,
“Peace for our time!”, door de geschiedenis wat al te ruw wordt behandeld.
Hoe valt er een afspraak te maken met
schoften? En wat is tenslotte erger dan
oorlog, de verschrikkingen van 14-18
waren nauwelijks twintig jaar voorbij.
Maar ja, “Civis pacem, para bellum”,
oftewel “Wilt u de vrede, bereidt u ten
oorlog”, zoals de Romeinen al zeiden.
En Churchill wilde wel. Hij was nog een
ouwe ijzervreter uit de Boerenoorlog.
Laatst zag ik nog weer zo’n prachtige
documentaire op National Geographic,
hoe fabelachtig het Engelse volk zich
hield in die eerste rampzalige oorlogsjaren. En Churchill’s beroemde toespraken
op de radio, met die geweldige krakende
bas, hielpen hen. Toen de dikke zwetser
Goering na een jaar de luchtslag verloren
had, omdat, oh wonder, de Spitﬁre zo’n

onverslaanbaar toestel bleek, hield hij
die beroemde speech waarin hij zei dat
nooit eerder zo velen zo veel te danken
hadden aan zo weinigen, hoe was die
regel ook weer precies?
Begin ’43, Monty schiet Rommel aan
ﬂarden bij El Alemein, en Churchill
zegt: “No, I do not think this is the
beginning of the end, bur it certainly is
the end of the beginning…”
En zo is dit stukje geworden tot een
geschiedenislesje, door mij uit de losse
pols opgeschreven, dus misschien krijg
ik nog verbeteringen in de post. Maar
u moet het wel zeker weten, want de
meneer die mij de vorige keer “verbeterde” met de mededeling dat de
spelerstunnel in de Kuip naar Leo Horn
werd vernoemd, zat er ernstig naast. Na
rellen na Feyenoord- Sparta begin jaren
zestig rond voornoemde scheidsrechter,
er werd wat met kussentjes gegooid,
dat waren toen rellen, werden er vanuit
de spelersverblijven hekken over de
sintelbaan naar het veld geplaatst; dat
heette “het Leo Hornpad”. Later kwam
“de Coentunnel”, en inderdaad, die was
er eerder dan in Mokum.
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2.5 zits + 2 fauteuils

€ 3500,-

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur
leverbaar. Ook als 2 en 3 zits leverbaar

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

Mode voor
ieder moment!

kom in actie voor
jouw favoriete
goede doel!
-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

Meld je aan en start je eigen
actie op www.geefsamen.nl

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

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

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.

LENTEKRIEBELS!

VOORJAAR bij BENSMODE
Laatste winteropruiming
voor kleine prijzen
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

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

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Met de grootste collectie elektrische
sfeerhaarden en kleine schouwen
U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

PC-REPARATIE v.a. € 20,Wist u dat wij: Al meer dan 13 jaar de pc-speciaalzaak in R’Noord zijn
Alle merken computers repareren (ook aan huis v.a. €35,-)
Speciale Senioren PC plan hebben
Goedkope printer cartridges verkopen
Uw oude cartridges voordelig hervullen (v.a.€8,-)

Tel. 010 - 26 57 337 www.naicom.nl

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

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

Naicom Computer – R’dam Noord (t.o. Correct Bergweg)

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 135”
De Waar-was-dat-nou-foto nummer 135 was een zeer bijzondere foto. De
afbeelding liet feestende families zien in de Messchertstraat in 1945. Niet
duidelijk is of het een bevrijdingsfeest was of de viering van Koninginnedag op 31 augustus. Deze straat is op 10 april 1908 vernoemd naar de
Rotterdamse dichter Willem Messchert (1790-1844). Bij het controleren
van de oplossingen, ontdekte ik iets, wat ik bij de eerdere 134 opgaven
nog niet was tegengekomen. Het aantal oplossingen bestond niet alleen
uit een even getal, maar de goede en foute oplossingen waren gelijk:
50% goed, 50% fout! En hier houdt het niet op; dat de 50% goed met de
juiste straat kwam is vanzelfsprekend. Maar dat de 50% fout dezelfde
verkeerde straat noemde, liet mij wel achter de oren krabben. Goed,
laten we maar snel met de brieven beginnen.

Piet van der Meer (Schiedam): “Op de
foto herken ik mijn vader, moeder en
tante’s Van der Meer en Crielaard. De
foto is genomen in de Messchertstraat,
waar ik ook tot 1977 heb gewoond. Onze
buren waren de familie Weeda. Mijn
moeder, oma en tante hebben er tot in de
jaren ‘90 gewoond, maar door renovatie
moesten zij nog op zeer hoge leeftijd
verhuizen.”
En dan nu aandacht
voor de foute stapel:
Martina Kouwenhoven-Kamman: “Dit
is de Paradijslaan tijdens een Koninginnefeest. Ik heb ook zo’n foto, waar
ik als twaalfjarige op sta, verkleed als
Roodkapje. Verder staan op die foto mijn
nichtjes Tiny en Miep Meeldijk, alsmede
mijn zusje. Helaas kan ik deze foto niet
zo snel vinden.”
Ná redactieberaad en overleg met de
notaris is als winnaar van de Rotterdamse
attentie Piet van der Meer, Lorentzlaan
45c, 3112 KH Schiedam uit de bus
gekomen. Je zult begrijpen, dat er slechts
twee inzendingen zijn geweest voor foto
135. De Messchertstraat in Rotterdam;
zomaar een gewone straat in een Rotterdamse woonwijk. Maar onbekend bij
de Rotterdammer.
Niet behandelde reactie:
Er is altijd te weinig ruimte om alle binnengekomen mail op de WWDN-pagina
te behandelen. Nu heb ik echter ruimte te
over en daarom laat ik Huib Schouten uit
Spijkenisse aan het woord. Hij reageerde
op foto 131 (de Watergeusstraat) en
schreef ondermeer:
“Heel veel herinneringen kwamen boven
drijven uit mijn jeugd, die ik doorbracht
in de Watergeusstraat. Daarbij kwam
de visafslag natuurlijk ook naar boven.
Mochten er mensen twijfelen: welaan,
die visafslag is er heus geweest. Op de
foto is links het kantoor te zien. Tussen
het kantoor en de bebouwing in het midden was het laadterrein. De hal met de
klokgevel is de afslag zelf. In mijn herinnering altijd leeg en doornat. Behalve op
vrijdag; dan was er veel bedrijvigheid. De
schepen kwamen via Schiemond binnen,
passeerden de sluis en de Ruigeplaatbrug
en kwamen zo bij de afslag. Het was
altijd druk op die vrijdag en als er mosselschepen waren, mocht je soms van de

schipper het ruim in en met een grote zak
de mosselen weghalen die tussen de binten waren blijven liggen. Een gratis maal
in de jaren vijftig. De bebouwing in het
midden bestond uit kantines. Je rook er
altijd de lucht van gebakken vis en patat.
Ik liep er altijd watertandend langs en af
en toe kreeg je van een bezoeker een visje
aangeboden.
Om bij Wilton te komen, moest je twee
rijbanen over steken en in het midden lag
een talud met drie spoorrails. Een van de
rails boog af naar de Watergeusstraat en
liep door tot aan de 3e Schansstraat. Er
zat daar een machinefabriek. Het rook er
altijd heerlijk naar metaal en snijolie, die
gebruikt werd bij het draaien. Het stootblok van de trein stond tegenover kapper
Damme, die zijn herensalon op de hoek
had. Op de foto is het deel van Wilton te
zien met de ramen, verder naar voren was
er een blinde muur die eindigde bij een
villa (die staat er nog steeds). Naar zeggen woonde daar de directeur van Wilton
(nu is het een huisartsenpost en ik ga daar
naar mijn huisarts. AvdS). Voor die muur
lag een klein grasveld en daar stond een
elektriciteitshuisje op, omringd door drie
grote populieren. Die bomen dienden als
doelpalen. Ik heb er veel gevoetbald met
Peter van der Helm, Otto Kuhlwei, Joris
Buitendijk en zijn zuster Hennie. We hadden altijd veel publiek, bestaande uit de
fietsende mensen op weg naar Vervat, De
Rotterdamse Lloyd en Wilton zelf.

- Hier werd gevoetbald. Op de achtergrond
de watertoren. -

Voor de watertoren lag de Ruigeplaatbrug. Hij werd afgesloten met rood-witte
hekken, waarop je je liet meezwaaien als
de brug weer geopend werd voor het verkeer. Je moest dan oppassen voor je kin,
want het hek sloeg altijd met een grote
klap in de vergrendeling. Direct achter de
brug was het eindpunt van lijn 15. Verder
naar achteren, tegenover Vervat, zat Van
Gend en Loos. Over het laadperron kon
je helemaal naar de Parksluizen lopen.
De Watergeusstraat was tijdens de spits
altijd druk. Fietsers en later ook mannen

NU
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op Solexen. Allemaal op weg naar eerder
genoemde bedrijven of naar het pontje
dat de RDM en de overkant aandeed. In
de Watergeusstraat ben ik opgegroeid op
nummer 131a, boven de sigarenwinkel.
Indertijd waren er veel neringdoenden.
In volgorde vanaf Schiemond; Cafe
Schiemond, kapper Damme, het café
van Gaaf Boom, de sigarenwinkel van
Van der Helm, de Welcome bar (volgens
mij een van de eerste homobars), een
groenteboer, sigarenwinkeltje waarvan de
eigenaar invalide was, bakker Vreeken,
een melkwinkel, kapper Van der Linde,
een onbestemde glashandel en op de hoek
van de Schiedamseweg de winkel van
Jamin, daartegenover een sigarenwinkel,
de schoenwinkel van Huisman, op de
hoek met de 1e Schansstraat het café van
Robert Disch, een bokser.
Op het tweede blok zat een voddenhandel
en vlak daarnaast een ijszaak. Op de hoek
van de 2e Schansstraat zat een geheimzinnige winkel met witbeschilderde
ramen. Het was de toko Peng Jong en
het rook er heerlijk naar specerijen. Voor
de eigenaar moest je uitkijken. Hij kon
karate. In het derde blok zat een glazenslijperij, waterstoker Kempeniers, wiens
winkel later werd overgenomen door
de familie Boekhout. De laatste winkel
op de hoek van de 3e Schansstraat was
bakker Booy. In die 3e Schansstraat zat
halverwege de patatzaak van Pico, later
vertrokken naar Rozenburg. Schuin daar
tegenover de patatzaak van Dientje.
Op Koninginnedag was het er altijd
feest. Er speelde een bandje en je deed
daar je eerste liefdeservaringen op. De
bindende factor was jeugdhuis Piet Hein
op de Voorhaven nummer 57. Vrijwel de
gehele buurt was er lid van, dus ook alle
meiden die in de suikerzakjesfabriek van
Van Oord werkten. Elke dag was er iets te
doen. Het verteluurtje op dinsdagmiddag
bij meester Pim Schrijvers, knutselen met
juffrouw Went, toneelspel met meester
Lans, die tot groot verdriet vertrok naar
jeugdhuis de Voorpost in Spangen.
Juffrouw Went en meester Lans konden
zo mooi tweestemmig zingen bij de afsluiting van de avond in de zomerkampen
in Otterloo, Helvoirt, Dwingeloo en Renesse. Het hoofd, meester Post, woonde
om het hoekje, boven die politieman van
de havenpolitie. Later werd hij opgevolgd
door meester Van Dienst en juffrouw
Zuur. Meneer Jansen introduceerde
alcohol op de dansavond op de zaterdag.
The Fab, the Bandits en later de Djettys
en de Swinging Soul Machine traden er
regelmatig op. Er kwam een eind aan het

alcoholgebruik toen meester Kruissen
hoofd werd. Hij was geheelonthouder.
Andere medewerkers waren meneer
Plaisier en meneer Hartog. Op zolder
kreeg je les van de heer Maisson bij
modelbouw en sporten van de heer Koot.
De conciërge was heer De Groot.
Hoogtepunt was het jaarlijkse meifeest.
Iedere avond wat te doen, toneel, zang
en volksdans en wat je leerde op de
zondagsschool. Die week begon altijd
met kranslegging om de hals van Piet
Hein op ‘zijn’ plein, vergezeld van de
drumband die later zou uitgroeien tot
een echte drumband. Berucht was de
kerstbomenjacht. Samen met jongens uit
de Schans trokken we onder leiding van
Kokemo, Joop Verroen, veel later een
FNV-bestuurder, op tegen de Aelbrecht
Engelmanstraat. De bomen werden altijd
opgeslagen in de oude molenstomp in
de Schans. De brand zelf was altijd in
op de hoek van de Watergeusstraat - 2e

Schansstraat en het was altijd leuk als ‘de
olienoot” met zijn dronken hoofd door
het vuur liep.
Stegeman en Brandt waren de wijkagenten, eerst rijdend op de fiets en later op
van die grijze Kreidlers. Snoep kopen
deed je bij ‘Schele Piet’ op de hoek
Bingleystraat/1e Schansstraat. Ben op
school geweest op de Dr. J. Woltjerschool. Juffrouw Van Boven, Kruissen,
Goeree en Both waren mijn leraren. Het
was er streng christelijk.
Zijn er nog mensen, die kunnen vertellen
over de visafslag en de Watergeusstraat?
Ook oud-leden van het Jeugdhuis of uit
de Schans zijn bij mij van harte welkom.
Reageer eens. Mijn herinneringen zijn
talloos en het lijkt me leuk de leemten te
vullen die er na al die jaren zijn ontstaan.
Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com

Nieuwe opgave no. 137

Niets is mooier voor de samensteller van de WWDN-rubriek om een foto te plaatsen,
waarvan de bebouwing in 2011 voor 98% veranderd is. Maar, en dit kan best aan mij
liggen, het beeld op de foto is nog zo bekend, dat je niet wilt weten, dat het al bijna een
kwart eeuw verdwenen is. Heel veel Rotterdammers hebben de afgebeelde gebouwen
van binnen leren kennen. Maar om binnen te komen, moest je wel het hoekje om.

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 21 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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Spetterende aanbiedingen bij
vishandel A Heinen & Zn.
Familiezak Kibbeling

gratis saus

Gebakken Lekkerbekken p/st
Verse Kabeljauwfilet

€ 1,50

€

5 stuks

€

heel kilo

€

7,00
2,25
10,00
16,95

nu in prijs verla
agd!!!

Haring
p/st

€

Ontvang met inlevering van
deze advertentie:

4 stuks

€ 5,00

Topkwaliteit voor de laagste prijs!!
Kom naar de visspecialist van de regio. Vishandel A Heinen & Zn.
Woensdagmorgen van 10:00 tot 13:00 op het ‘Kroonkruid’ in Nieuwerkerk a/d Ijssel en
‘smiddags van 13:30 tot 18:00 bij winkel-centrum ‘Dorrestein’ aan de Beijerinkstraat

Wij spuiten een compleet

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

Start verhuur - Zaterdag 19 februari

van 11.00 tot 13.00 uur. Aanmelden in het wooninformatiecentrum

Huur

Kom langs en bezoek de

3 modelwoningen!

• 3 en 4 kamerappartementen
• Woonoppervlakte 93 - 110m2
• Vanaf € 725,- tot € 930,- per maand
incl. parkeerplaats

NU O

OK
TE HUU
R!

Koop (nog beschikbaar)
• 3 en 4 kamerappartementen
en penthouses
• Woonoppervlakte 110 - 160m2
• Vanaf € 231.000,- v.o.n. incl. parkeerplaats
• Topappartementen vanaf
€ 333.000,- v.o.n. incl. parkeerplaats

www.hooghehes.nl

€ 750,--

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

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

• Zeer royale living en grote buitenruimte
• Eigen parkeerplaats op parkeerdek
• Schitterend uitzicht over Rotterdam
• Rotterdam Centrum en snelwegen snel
bereikbaar

Wooninformatiecentrum

Hesseplaats 106, Rotterdam-Ommoord
- Iedere woensdag 10.00-12.30 uur geopend
en op afspraak

Verhuurinformatie

Verhuur- en verkoopinformatie

Verkoopinformatie

010 - 266 00 00

06 - 54 60 12 07

010 - 433 57 10

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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Hans
Roodenburg

Een pijnlijk onderwerp voor zowel cliënt als zorginstelling is de (geringe?) kans, dat medewerkers zich dingen toeeigenen, die niet voor hen bedoeld zijn. Zorginstellingen onderzoeken in de selectie
van hun personeel altijd of hij of zij betrouwbaar is. De meeste zorginstellingen vragen tegenwoordig standaard voor nieuwe medewerkers bij Justitie een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ aan.

Laat kostbaarheden niet rondslingeren in huis
Het komt gelukkig zelden voor. Maar als een thuis- of zorghulp
niet eerlijk en degelijk is, kan het misschien voorkomen dat
mensen waardevolle spullen of geld gaan missen. De meeste
zorgorganisaties hebben daarvoor protocollen voor eigen personeel, maar ook voor cliënten.

Informatie
Opinie

Naast de eigen verantwoordelijkheid
medewerkers te selecteren op goed
gedrag, begeleiden zij hun cliënten,
mochten er toch bij hen ernstige
verdenkingen of zelfs bewijzen zijn van
diefstal door de hulp. Een cliënt uit een
van de drie grote steden, waarin wij
verschijnen, meldde ons de volgende
netelige situatie:
‘Een maand geleden kreeg ik een thuishulp via een grote organisatie. Zij is
tweemaal geweest en tweemaal was ik
wat geld kwijt. Maar het ergste vind ik
dat mijn vier gouden ringen (erfstukken)
zijn weggenomen. De meeste mensen
durven geen aangifte te doen bij politie
en dat vind ik erg dom. Ik heb het wel
gedaan en het de thuiszorgorganisatie
gemeld. Zowel de politie als de thuiszorg heeft daarmee verder niks gedaan.
Althans, ik heb niks meer gehoord. Zelf
heb ik nu alle vertrouwen verloren in
onbekende thuishulpen. Ik hoop dat
u hieraan aandacht besteedt en de
mensen waarschuwt als zij thuishulp
krijgen.’’

Aan dat laatste voegen wij
een tiental tips toe:
● Vooral als u een andere dan de ver
trouwde hulp in uw huis krijgt,
berg dan kostbaarheden (juwelen,
geld, pasjes) achter slot en grendel.
Een kluisje waarvan u alleen de
code weet, zou uitkomst kunnen
bieden.
● Bespreek ook met naaste familie of
kennissen – uiteraard wel degenen
die u helemaal vertrouwt – de
situatie en vraag hen mede op te
letten. We kunnen ons zelfs
voorstellen dat u de kostbaarheden in beheer geeft aan een van
uw kinderen, maar schroom niet
dat tevens vast te leggen in een
gezamenlijke en eenvoudige
verklaring die u zelf in bezit houdt.
● Een niet zo prettig puntje: familieleden of regelmatige bezoekers
kunnen constateren dat
bewoners van zorgcentra soms in het
voorstadium van Alzheimer of
dementie zitten, waarin bij hen
‘paranoia’ kan ontstaan over

kwijtgeraakte spullen. Neem gepaste
maatregelen en meld de bevindingen
aan de verzorging.
● Hoe goed iemand – en zeker
een onbekende – ook overkomt,
vertrouw wat dat betreft niemand.
Soms ook eigen familieleden
niet. Als het enigszins kan, hou de
hulp zoveel mogelijk in het zicht en
laat die niet lang in bepaalde kamers
alleen werken.
● Heeft u sterke aanwijzingen
dat een hulp (of een ander) u heeft
bestolen, doe dan meteen aangifte
bij de politie. Schakel ook direct het
verzorgingshuis in of de
thuishulporganisatie als een van hun
medewerkers erbij betrokken zou
zijn.
● De politie zal zaken pas uitzoeken
als u kunt aantonen, dat u in een
bepaalde tijd kostbaarheden bent
kwijtgeraakt en u goed kunt
beschrijven welke spullen of hoe
veel geld het betreft. Maak ook
foto’s van de kostbaarheden.
Tegenwoordig gaat dat digitaal
vrij gemakkelijk of laat dat
door een goede kennis doen.
Het betekent voorts, dat u
een aantoonbare verdenking
van diefstal tegen iemand moet
hebben. De politie kan niet naar

een speld in een hooiberg
zoeken. De zorginstelling moet ook
een goede reden hebben een
bepaalde medewerker meer in de
gaten te houden of zelfs te confron
teren met uw klacht.
● U moet dus heel goed weten, wan
neer u iets bent kwijtgeraakt. Als
u een lange ondeﬁnieerbare periode
opgeeft, kunnen politie en zorgin
stellingen daarmee niet uit de voeten
en zullen ze uw klacht seponeren.
● De meeste zorginstellingen heb
ben een vertrouwenspersoon of zelfs
onafhankelijke beroepscommissies.
Ook hierbij geldt dat u uw klacht
of onvrede aannemelijk moet
kunnen maken.
● Laat nooit een thuishulp of
verzorger voor u geld pinnen en
geef nooit uw pincode prijs. Heeft
u helemaal niemand, die u daarin
kunt vertrouwen, neem dan contact
op met een zorgorganisatie of andere
instelling, die over het algemeen
ook betrouwbare vrijwilligers kan
vinden.
Wij hopen, dat u hiermee zeer
vervelende situaties – zoals bovengenoemde lezer – kunt voorkomen. Of er
veelvuldig sprake is van diefstal door
thuishulp of in zorgcentra, kunnen wij

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
Schenking van tante
fiscaal verzwijgen
Indien je tante een aardig bedrag aan
je wilt geven (geen erfenis),
bijvoorbeeld €15.000, wat zijn dan
de mogelijkheden om te zorgen dat de
belasting zomin mogelijk hiervan
proﬁteert? Is spreiden een optie? Of
kunnen we dat gewoon verzwijgen?
Spreiden is inderdaad ﬁscaal de gunstigste optie. Uw tante mag u belastingvrij eenmaal per jaar €2000 schenken
zonder verantwoording aan de Belastingdienst. Er zijn hogere uitzonderingen mogelijk, zoals bij schuldsanering.
Bij normale schenkingen van hogere
bedragen dan €2000 is 30 of zelfs 40
procent belasting verschuldigd.
Hogere bedragen verzwijgen voor de
Belastingdienst is de verantwoordelijkheid van de schenker en/of begiftigde.
Als het niet om al te grote bedragen
gaat, wijzen wij u erop dat u dan de
belastingwetgeving overtreedt. De kans
op ontdekking is niet zo groot, maar er
kan een lichtje opgaan bij de Belastingdienst aan de hand van de inkomstenbelasting van u of uw tante.

Dochter claimt alsnog
kindsdeel van vader
Mijn zus (78) heeft al veertig jaar
geleden een testament laten opmaken.
Haar man is in 1972 overleden en
hun drie kinderen hebben toen hun
kindsdeel aan hun moeder gelaten. Nu
eist echter een dochter van haar, samen
met haar man, alsnog haar kindsdeel
op! Temeer omdat deze schoonzoon
behoorlijke ﬁnanciële problemen heeft.
Heibel in de familie dus. De koude
kant wordt tegenwoordig toch wettelijk
uitgesloten? Of moet mijn zus haar
oude testament wijzigen? Wat kost dat?
Ik wil haar hierin adviseren.
Het alsnog claimen van een kindsdeel
(van in dit geval de overleden vader in
1972) onder het oude erfrecht is ingewikkeld en moeizaam mogelijk via juridische procedures. Er komt heel wat
bij kijken en de betreffende dochter zal
sterke zaken moeten aandragen. Voor
wat betreft de nalatenschap van uw zus
zelf kan zij altijd, wanneer zij wil, het
testament wijzigen. Zij kan daarin ook
te allen tijde een clausule opnemen dat
alleen haar eigen kinderen van haarzelf
zullen erven (dus niet aangetrouwd!).
Dat heet inderdaad uitsluiting van
de ‘koude kant’ en is nog steeds per
testament nodig. Het wordt ook wel

een anti-schoonzoon- of anti-schoondochterclausule genoemd.
De kosten van een nieuw testament,
hangen af van de werkzaamheden voor
de notaris, maar zullen in het door u
aangedragen geval niet meer zijn dan
enkele honderden euro’s.

Sociale voorzieningen
Na jaren in de WW
een IOW-uitkering
Toen ik 61,5 jaar was, ben ik na een
arbeidsverleden van 44 jaar in de WW
gekomen. Door mijn arbeidsverleden
krijg ik de maximale uitkering van 38
maanden. Deze loopt eind februari af.
Ik heb begrepen dat ik hierna eventueel
in aanmerking kom voor een IOWuitkering tot mijn pensioenleeftijd.
Dien ik deze uitkering zelf aan te vragen en bij welke instantie? Ik heb nog
wel maandelijks een uitkering inzake
een stamrechtverzekering. Is deze van
invloed op de IOW-uitkering?
Afgaande op uw gegevens lijkt u
inderdaad voor een IOW-uitkering in
aanmerking te komen, tot de dag dat u
65 jaar wordt. Het UWV voert hem uit.
Dus daar moet u zijn in vervolg op uw
WW-uitkering. De uitkering bedraagt

70 procent van het minimumloon. Het
inkomen van de partner heeft geen
invloed op de IOW-uitkering aan u.
Vermoedelijk hebben uw stamrechtuitkering en ander vermogen ook geen
gevolgen. Tenminste, we nemen aan
dat dit ook niet het geval was bij uw
WW-uitkering. Dat we hierover geen
duidelijkheid kunnen scheppen, heeft
te maken met het feit dat ‘inkomen in
verband met arbeid’ wel in mindering
wordt gebracht op de WW en IOW.
Dus het hangt van de voorwaarden
van uw stamrechtuitkering af. Meestal
wordt deze als uitkering uit vermogen
beschouwd. Als deze bij een verzekeringsmaatschappij – zoals u schrijft - is
ondergebracht, dan zal deze niet zo
gauw als inkomen ‘in verband met
arbeid’ worden beschouwd. Als deze
wordt uitbetaald door uw vroegere
werkgever, dan kunnen hierover moeilijkheden gaan ontstaan bij de IOW.
Leg het gewoon voor aan het UWV.

AOW en pensioen
Kosten lijfrente in
premie of koopsom
Wij hadden een zaak en zijn getrouwd
(1968) in gemeenschap van goederen.

niet achterhalen. Daarover bestaan geen
gespeciﬁceerde cijfers. Als het incidenteel voorkomt, gaat het vermoedelijk
om medewerkers (oproepkrachten en
ﬂexwerkers) die tegenwoordig steeds
meer als invalhulpen voor korte periodes worden ingeschakeld en nauwelijks
onderlinge sociale controle van collega’s hebben.
Maar geef ook nooit alle vertrouwen
aan de vertrouwde medewerkers, voor
wie de instelling een verklaring van
goed gedrag heeft gekregen. Heel
incidenteel kunnen zij door privé-omstandigheden later ook in de fout gaan.
Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
In eerste instantie een eenmanszaak
en in 1998 omgezet in een VOF man/
vrouw, tevens voor allebei een lijfrente
afgesloten. De een komt in januari
2011 en de ander in augustus 2011
vrij. Deze twee expirerende lijfrentes
zou ik in één keer willen besteden,
zodat ik dan slechts eenmaal afsluiten beheerskosten betaal. Hoe is dit
belastingtechnisch gezien het beste?
De kosten voor een lijfrente zitten
meestal al in de premies of koopsom.
De premies of koopsom zijn thans tot
op zekere hoogte ﬁscaal aftrekbaar.
Onder het oude lijfrenteregime van
vóór 1992 was dit uitgebreider en
anders. De vraag is of u indertijd een
ﬁscaal aftrekbare lijfrente hebt afgesloten. In dat geval zijn de uitkeringen
- die uitgesmeerd moeten worden
over een aantal jaren - nu wél ﬁscaal
belast. Als u indertijd met netto geld
de lijfrente hebt aangeschaft, dan is de
uitkering nu ook netto. Het kan zijn dat
u met een oude lijfrente het kapitaal in
één keer mag opnemen. Of dat ﬁscaal
verstandig is, is maar de vraag. Vraag
uw verzekeraar wat voor u ﬁscaal het
aantrekkelijkst is.

Pagina 8

Dinsdag 8 februari 2011

BLONK

ZONDER ZORGEN VER

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

HUIZEN

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




VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

BEDRIJFSPANDEN

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



U kunt al verhuizen

vanaf

€ 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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Tandprotheticus D.R. Venrooy

teer
Profi nze
n
va o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
A
A

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)

Venrooy Tandtechniek

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN




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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

De Prinsessenflats: open dag op 19 februari 2011.
Bent u een actieve senior en zoekt u woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in de Prinsessenflats
in Rotterdam! Knusse 2-kamerwoningen in een prettige omgeving, met een huurprijs onder 1 500,-. Prachtig uitzicht,
veel rust en groen, een zwembad en winkelcentrum in de buurt en openbaar vervoer dichtbij. In Ontmoetingscentrum
Prinsenhof drinkt u een kopje koffie, kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten en treft u andere bewoners. Tevens
bieden de flats logeerwoningen waar uw gasten tegen een kleine vergoeding prettig kunnen overnachten. Makkelijk
leven, makkelijk wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’; 100% leefplezier en ook nog eens goed betaalbaar! Bent u
geïnteresseerd, kom dan naar de kijkwoning aan de Berninistraat 348 op 19 februari 2011 tussen 11.00 en 14.00 uur.
U kunt ook bellen met Woonstad Rotterdam: (010) 440 88 00 en vragen naar Jacqueline Houtman.

n

wone

1le0efp0le%
zier

‘Wonen Light’ is een product
van Woonstad Rotterdam.
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Voetbaladviezen? Da’s letterlijk al
zo oud als de weg naar Kralingen
Heeft u ook zo’n rot gevoel overgehouden aan dat gemiereneuk
over Van Hanegem er nou wel of niet bijhalen bij Feyenoord? En
dan daags na de wedstrijd de partij met de betrokkenen nog eens
doornemen. Willem bedankte voor deze té povere bijdrage aan
‘zijn’ Feyenoord. Hij was het zelf vroeger beter gewend. Vroeger?
Ja, zo’n aanpak is niet nieuw, sterker nog; het is letterlijk zo oud
als de weg naar Kralingen!
Hét adres van Willem om over
voetballen te praten was aan de
Oostzeedijk 149 bij Sporthuis Bob
Janse in Kralingen. En dát gebeurde in
zijn gloriejaren na het winnen van de
Europa- en Wereldcup in 1970 en de
EUFA-cup in 1974. Op de doordeweekse dag, waarop alleen ’s morgens
werd getraind, zaten verschillende
vedetten ’s middags op de bank tegen
de muur en achter de kleding- en
schoenenrekken in de sportzaak over
voetbal te filosoferen. Willem begon
ermee, maar vaste gast werd ook
Wim Jansen, terwijl Rob Jacobs, Jan
Boskamp, Lex Schoenmaker en Harry
Vos vaak aanschoven.
Humor
Of de wedstrijd werd doorgenomen?
Nou en of! En de komende wedstrijd
óók! Het ging over voetbal en niks anders. Geen mop tussendoor? Nou nee,
maar de humor was niet van de lucht.
Daar zorgden Willem van Hanegem
en Bob Janse wel voor. “Janse heeft
humor en dat hebben er niet veel in de
voetballerij”, zei Willem eens, “het is
gieren van de lach met hem en lachen
helpt je over problemen heen. Hij is
nooit mijn trainer geweest, maar geen
enkele trainer heeft zoveel invloed op
mij gehad.”
Feyenoordtrainers in die jaren waren
achtereenvolgens Ernst Happel, Ad
Zonderland en Wiel Coerver, maar
die bemoeiden zich er niet mee. Zij
wisten wel dat verschillende spelers
naar Bob gingen en vonden dat prima.
So what? Als dat helpt, waarom dan
niet? Die spelers lieten zich in hun
eigen vrije tijd door Bob Janse doceren
en motiveren, omdat ze daar behoefte
aan hadden. Willem misschien wel het

meest van allemaal! De band tussen
Willem en Bob was geweldig. Hij
noemde hem ‘zijn voetbalvader’. “Hij
laat mij praten en geeft mij adviezen”,
zei Willem. “Ik laat hem maar ‘lullen”,
zei Janse wel eens onverschillig. Maar
hij wist dat het werkte. Met respect
voor elkaar werkten ze aan nóg meer
vertrouwen. Bob hoefde Willem
niet te vertellen wat hij met een bal
moest doen. Willem behoorde tot de
vijf beste spelers ter wereld! Nee, hij
motiveerde hem!
En dát had Willem bij Feyenoord vermoedelijk – naar zijn grote voorbeeld
Bob Janse – ook willen doen. Niet
op maandag in een kantoortje samen
effe de wedstrijd doornemen. Nee,
praten met spelers die daar behoefte
aan hebben. Ook op andere dagen
van de week en ook over de komende
wedstrijden. Jammer genoeg is er geen
Sporthuis Bob Janse meer, waar de
spelers van nu zelf naar toe kunnen
gaan. Bovendien, wat doen spelers nu
in hun eigen vrije tijd? Zeker niet naar
zo’n adresje gaan.
Bob Janse is door puur toeval nooit de
trainer van Willem geweest (misschien
wel de basis van hun goede verstandhouding), maar hij was wel als trainer
van Xerxes zijn ontdekker bij Velox.
Hij zorgde ervoor dat Piet Hoogenboom, de Volkswagendealer die toen
sponsor van Xerxes was, hem naar zijn
club haalde. Dat was in 1966. Willem
speelde één jaar bij Xerxes en ging het
jaar daarop mee naar de fusieclub Xerxes/DHC’66. Bob Janse was, juist toen
Willem naar Xerxes kwam, de nieuwe
trainer van NAC geworden. Piet
Hoogenboom stopte met sponsoring,
toen de fusie met DHC een feit werd.
Zijn ‘samenwerking’ met Willem was

- Bob Janse op de perstribune van Sparta tussen links van hem de sportverslaggevers van het AD, Jan Wringer en Barend Buisman en rechts
Volkskrantverslaggever Victor Deconinck. -

dus van korte duur, maar leverde wel
één supervraag van Willem op. Hij
wilde met Hoogenboom een gesprek
over zijn verdiensten. Piet Hoogenboom had één glazen oog en Willem
zei buiten voor de bestuurskamer van
Xerxes tegen hem: “Meneer Hoogenboom, kan ik u even onder drie ogen
spreken?” Wrange humor, maar van
ongekende hoogte!

verkocht natuurlijk alle sportmerken,
maar was toch vooral een groot Adidas
uithangbord. En Jan van Limburg, die
een klein spraakgebrek had, zei eens
op de vraag welke voetbalschoenen
hij het meest verkocht: “Abidas! Zo
jong als ze zijn, ze vragen bij ons in
de winkel alleen om Abidas.” Om zijn
woorden kracht bij te zetten maakte hij
een handgebaar van drie turven hoog

- Co Janse in de Brasserie Woudestein van Excelsior tussen Willem van Hanegem en Rob Jacobs,
voor de door hen onthulde herinnering aan Bob Janse op 12 januari 2008. -

Kassucces
Sporthuis Bob Janse adverteerde in
de clubbladen van toen met de afsluitende zin: ‘Ook schoenen voor moeilijke
voeten’. Hij lokte daarmee voetballers
met lastige voeten naar zijn sportzaak en
dat was mede gebaseerd op Willem van
Hanegem, want die had moeilijke voeten. Hij had slechte enkels en geen tijd en zin om die voor elke wedstrijd
langdurig in te tapen. Speciale schoenen moest hij hebben. Zo’n vraag kwam
ook voort uit de wekelijkse sessies met Bob. Willem gaf daar aan waar hij
behoefte aan had en zie: de hoge voetbalschoen ‘Van Hanegem’ werd door
Adidas ontworpen. Het leek een hoge werkschoen met drie strepen, dus
oogde niet charmant, maar was voor de zwakke enkel ideaal. Je snoerde met
de enkelsluiting de zaak goed bij elkaar. Het was geen schoen voor de ballerina’s onder de voetballers. Voor spelers als ‘de kromme’, in die tijd wars
van modische kleurtjes op hun voetbalschoen, was deze schoen ideaal. Het
werd een kassucces voor Adidas.

Uniek
Die middagen in de sportzaak in Kralingen waren uniek! De gesprekken indringend en zo nu en dan onderbroken,
doordat de winkelbel rinkelde. Bob
keek wie er binnenkwam en stopte
dan soms het gesprek om een klant
te helpen. Daarna kwam hij terug en
ging, wonderlijk genoeg, precies verder waar hij was gestopt. Het gebeurde
ook dat hij zo’n klant, op de vrije
woensdagmiddag vaak een moeder
met zoontje voor een voetbaloutfit en –
schoenen, door zijn trouwe winkelbediende Jan van Limburg liet helpen.
Nou moet u weten, dat Bob Janse er
voor heeft gezorgd, dat Borsumy Sport
de importeur van Adidas in Nederland
is geworden. Sporthuis Bob Janse

en zei de historische woorden: “Zó
groot zijn ze, ze kunnen het woord nog
niet uitspreken…”.
Humor bij Janse? Jan van Limburg
zat in het bestuur van RFC en toen
deze grote club van de Essenburgsingel, nu helaas ter ziele, in de grote
zaal van Engels een receptie hield ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan,
behoorde Bob natuurlijk tot de genodigden. Van Limburg was zo trots als
een pauw, hij stond daar tussen de bestuursleden, die werden gefeliciteerd!
En daar kwam de grote kleine Bob
Janse. Zijn onafscheidelijke Adidasjack aan – hij kwam zo uit de winkel
– en ging handenschuddend het rijtje
langs. Bij de bloednerveuze Jan van
Limburg gekomen boog de trainer zich

naar voren en zei: “Gefeliciteerd Jan,
je gulp staat open”. Het was verbazend
om te zien, tot welke bewegingen Van
Limburg toen in staat was.
Legendarische
Rotterdammer
Het gebeurde ook wel, dat het voetbalgesprek werd onderbroken, doordat
Bep van Klaveren binnenkwam. Bob
had wel iets met boksers. Hij werkte
op diens verzoek ‘om niet’ een paar
keer per week aan de conditie van
Bertie Nikkelen Kuijper, die terug
wilde komen na een blessure. Van
Klaveren’s binnenkomst was meestal
geen bijdrage aan de lol. Natuurlijk,
een legendarische Rotterdammer en
Bob was er trots op dat hij in zijn winkel kwam. “Hij koopt nooit wat”, zei
Bob lachend, “en aan zijn tips hebben
we ook niks.” Op een middag stormde
Bep de sportzaak binnen, riep naar
Bob dat ‘ie moest schijten’, liet de
deur van de wc bij het kleine keukentje
achter in de zaak, wijd open staan
en vulde de sportzaak met de meest
verschrikkelijke geluiden en geuren.
Trok niet door en rende de zaak weer
uit, omdat hij haast had. Bep was in
die tijd een jaar of zeventig.
Bob kon ook onmogelijk zijn tegen
zijn klanten. In diep gesprek met zijn
vertrouwelingen achter de kledingrekken, hoorde hij de winkelbel, Jan
van Limburg was er niet, dus Bob
sjokte met tegenzin naar de toonbank.
Daarvoor een véél te dik ventje van
een jaar of 18 die vroeg of hij hier ook
een trainingspak kon kopen. Bob keek
geringschattend naar de onmogelijke
maten van zijn klant en zei: “Hier niet,
maar wel bij Bingham in Schiedam.
Dat is een dekkledenbedrijf en daar
kan je een pak aan laten meten.” Een
beter advies om op dieet te gaan, is
nooit gegeven.
door Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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Belastingaangiften voor particulieren
Adviesburo Aad de Vries,
Mathenesswerweg 92

Uitvaartverzorging

Tel. 010-4155300.

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

Gedenktekens

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

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

met een persoonlijke signatuur

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

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
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
RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

Opticien

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

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

http://www.memorandum.nu

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Elke dag op reis,
zonder autorijbewijs

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Brommobielcentrum Both

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

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

010-24.29.812

Bij ons heeft
u alle keus

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming

Zowel nieuw, als gebruikt.

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

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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De Spotvogels, twee jongens met een gitaar:
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door Roland Vonk

“Zondagmiddag was ons pleziertje”
Toen ze samen begonnen, in ongeveer 1956, stonden ze al in een zekere traditie, Arnold Looije (1939) en Ger Kemner (1937-1986) uit het Oude Noorden van Rotterdam. Onder de naam De Spotvogels brachten ze tweestemmig Nederlandse liedjes, met gitaarbegeleiding.
Twee jongens
met een gitaar.
Al voor de oorlog was dat fenomeen
populair geworden in de belichaming
van Johnny and Jones. Na hen hadden
Scholten & Van ’t Zelfde de podia
opgezocht, en De Spelbrekers, die
de langste succesperiode kenden. De
Spotvogels waren vrij duidelijk gemodelleerd naar De Spelbrekers.
Leverde dat
geen problemen op?
Arnold Looije, 72 inmiddels maar
zeer goed geconserveerd: “Nee, ze
zagen ons helemaal niet als concurrentie. Ze hielpen ons zelfs. Wij
waren amateurs, en veel jonger. Maar
ze zagen toch iets in ons. Een tijd lang
kwamen we elke zondag bij elkaar in

- De Spotvogels, uit de oude doos. -

een soort schoolgebouw in Hillegersberg of Schiebroek. De Spelbekers,
Los Cobanos, André van Duin en wij.
Dan kregen we zo’n beetje les van
Theo Rekkers van De Spelbrekers.
Hoe je moest praten, hoe je jezelf
moest presenteren. Hoe je het toneel
opkomt, hoe je loopt, hoe je van het
toneel af gaat. Dat was heel leuk.
Zondagmiddag was ons pleziertje.”
Klaverjasverenigingen
Arnold en Ger kenden elkaar uit de
straat, de Burgemeester Roosstraat.
Arnold: “Ik was veel bij Ger over de
vloer. Hij kwam uit een heel groot
gezin, en ze konden allemaal zingen.
Een broer van Ger had met nog twee
jongens een zangtrio, De Spotvogels.
Ze traden niet zo veel op, maar als
ik daar op visite was, was het altijd
meezingen. Die jongens hielden er
op een dag mee op. Toen zijn Ger en
ik verder gegaan. Als De Spotvogels.
Maar nu als duo.” Tot ongeveer 1965
zijn De Spotvogels actief geweest in
het schnabbelcircuit. Arnold: “We
deden veel kleine zaaltjes, biljartcluppies, klaverjasverenigingen, noem
maar op. We traden iedere week op.”
En dat ondanks een beperkte actieradius.

Arnold: “We deden het naast ‘gewoon’ werk. Ik werkte eerst in de
haven, later was ik lasser. Ger was
schilder. We hebben nooit zin gehad
om beroeps te worden. We wilden die
onzekerheid niet. Tegenwoordig is het
makkelijker om beroeps te worden.
Je kunt nu als twee jongens met een
gitaar miljonair worden. Wij moesten
altijd maar op een brommertje naar
optredens. Een pak huren, soms. Want
ja, je had niet de kleding en het kapitaal. Maar dan stonden we toch netjes
op het toneel.”

- De Spotvogels op een fotokaart -

Rob de Nijs
De Spotvogels hadden een vaste
taakverdeling. Ger deed de aankondigingen en de eerste stem, Arnold
speelde gitaar en zong tweede stem.
Arnold maakte ook de muziek van
de meeste eigen liedjes. De teksten
kwamen doorgaans van Ger, en diens

broer Dick. Kort na de start hebben
De Spotvogels in de keuken een heel
stel van die eigen liedjes opgenomen
op een bandrecorderband. Tamelijk
primitief. Arnold: “Hier en daar deed
mijn vrouw mee met een emmertje
vol erwten om een soort samba-geluid
te krijgen.”
Jaren later, in 1962, hebben De Spotvogels nog eens meegedaan aan een
landelijke talentenjacht van het weekblad Romance. In de prijzen vielen
ze niet, de wedstrijd werd gewonnen
door de toen nog onbekende Rob de
Nijs met zijn Lords, maar volgens
Arnold hebben de Spelbrekers bij
deze gelegenheid kennisgemaakt met
André van Duin. Waarna Theo Rekkers zich opwierp als manager van
Van Duin.
Topridders
Halverweg de jaren zestig, toen overal
beatbandjes opkwamen en het variété
aﬂiep, sloten De Spotvogels zich aan
bij het Rotterdamse cabaretgezelschap
De Topridders, van accordeonist Jan
Been. Een amateurgroep met accordeonisten Cor ’t Mannetje en Leo Brons,
zanger/drummer Piet Intven, twee
meisjes met gitaar en de vrouw van
Jan Been. Arnold: “Dat was echt heel
bekend in Rotterdam, de Topridders.”
Als onderdeel van dit gezelschap

- De Spotvogels -

konden Arnold en Ger hun eigen
liedjes blijven zingen. En ze deden
mee aan allerlei andere onderdelen
van de show, zoals een Tiroler act en
een country-nummer. Na een jaar of
vijf, zes vielen De Topridders uiteen.
Accordeonisten Cor en Leo, Piet
Intven en de beide Spotvogels gingen
verder als band voor bruiloften en
partijen onder de naam The Music
Five. Na vertrek van Leo werd het:
The Music Four. En daarna hebben
Arnold en Cor samen met drummer
Frits Ingekamp opgetreden als het trio
Music for Company. Allemaal covers,
geen eigen werk meer. “Ons doel was
vooral om gezelligheid te brengen.”
Een hartoperatie maakte dat Arnold in
2000 de muziek vaarwel zei. Hoewel.
Niet helemaal. Tegenwoordig is hij,
gepensioneerd en wel, geluidsman
bij het Viswijvenkoor Sootjevisch uit
Zevenhuizen.
Zijn vrouw: “Arnold is geen man van
thuiszitten. Hij is altijd bezig. Blij
toe.”

Zat er muziek in Pschorr-West?
De vraag was eenvoudig. Het antwoord ook. En dat antwoord lag feitelijk binnen handbereik. De befaamde dancing Pschorr aan de Coolsingel overleefde het bombardement van 1940 niet. Het kleinere Pschorr-West wel, op
de hoek Kruisplein/Diergaardesingel. In de vorige aflevering van Bal Na, op deze pagina, onder een verhaal over
accordeonist Jan Maliepaard, stelde ik de vraag: klonk er na de oorlog ook levende muziek in Pschorr-West?
Schrijver Herman Romer, die in zijn
talloze boeken over Rotterdam bewonderenswaardig veel aandacht heeft
besteed aan amusement, is niks bekend
over levende muziek in Pschorr-West.
“Ergens in de eerste helft van de jaren
vijftig ben ik er met een paar vrienden
geweest en ik weet bijna zo goed als
zeker dat er in elk geval die avond
geen muziek werd gespeeld.” Toch
heeft die er wel degelijk geklonken.
Pschorr-West 1
Jan Maliepaard junior (59) laat weten
dat zijn vader halverwege de jaren
zestig optrad in Pschorr-West, samen
met drummer Wim Schrooten en pianist Herman Frensdorff. Ze brachten
achtergrondmuziek. Maliepaard junior:
“Gewoon amusementsmuziek, American Songbook.” Gedanst werd er niet.
Er waren zitjes in de ronde uitbouw op
de hoek.”
Pschorr-West 2
Lezer Peter Hengstmengel weet
ook zeker dat er live muziek klonk
in Pschorr-West, want hij heeft er

zelf nog opgetreden. “Ik heb in een
amateur-bandje gezeten,The Shapes,
en daarmee heb ik eind 1958, begin
1960, diverse keren op zaterdagavond
in Pschorr-West gespeeld. Ik geloof dat
we 175 gulden per keer ontvingen met
vijf personen. Leuke tijd was dat.”
Pschorr-West 3
Lezer Fijko Dijkgraaf (83) uit Krimpen aan den IJsssel kwam zo in 1946
geregeld in Pschorr-West, meldt hij per
telefoon. Dat wil zeggen: “We konden
eens in de veertien dagen een avondje
uit. We hadden niet veel geld.” Fijko
herinnert zich dat hij herhaaldelijk
op zaterdagavond naar de ﬁlm ging
in Arena, dat in de pauze van de ﬁlm
artiesten optraden, soms acrobaten,
maar ook wel muzikanten, en dat hij
die muzikanten na aﬂoop weer zag en
hoorde als hij de West-Kruiskade was
overgestoken om nog wat te drinken
bij Pschorr-West. Blijkbaar werkten
Arena en Pschorr-West samen.
Fijko: “In Pschorr-West zat vaak een
orkestje van vier, vijf man, keurig in

smoking. In mijn herinnering bespeelden ze allemaal meerdere instrumenten. De accordeonist speelde ook
klarinet, en de violist ook saxofoon.
Altijd als wij er waren deed de violist
de Kanariepolka. Dat was erg leuk.”
Van zondagmiddagen herinnert Fijko
zich ook levende muziek in PschorrWest. Om naar te luisteren. Gedanst
werd er inderdaad niet.
Pschorr-West 4
Rob van de Roer (62) uit OudBeijerland laat per mail weten: “In de
tweede helft van de jaren zestig ben
ik op een zaterdagavond met mijn
vriendin toevallig verzeild geraakt in
Pschorr-West op de hoek van de WestKruiskade en de Diergaardesingel. Het
was daar vreselijk druk en je kon er
alleen nog maar staan, omdat verder
alles bezet was. Op het podium waren
wat muzikanten en een zanger bezig,
en deze zanger zong operette-liederen.
Dit alles maakte op mij toen echt een
beetje oubollige indruk. Maar achteraf
was het toch wel een heel leuke ervaring, zo’n ouderwets stukje theater

te mogen aanschouwen. Het leek mij
- achteraf dan – welhaast vooroorlogs
amusement. Eind 1972 huurde ik
een woning op tweehoog boven deze
zaak - ingang Diergaardesingel 98,
naast Hotel Statendam van Willemien
Jansma. Op dat moment was juist de
verbouwing van Pschorr-West aan de
gang en kwam het Chinese restaurant
De Lange Muur van de heer Tong er
voor in de plaats.” Rob van de Roer
weet ook iets over die typische, ronde
uitbouw van Pschorr-West: “Ik heb mij
laten vertellen, dat deze uitbouw na het
bombardement door en voor rekening
van de gemeente Rotterdam gebouwd
is. Veel uitgaans- en dansgelegenheden waren door het bombardement
verdwenen en zodoende werd de nood

- Jan Maliepaard & Herman Frensdorff
in Pschorr-West -

enigszins gelenigd. Onze huisbaas een hele goede!! - was toen de ﬁrma
Louwman & Parqui, importeur van
Toyota-auto’s, en het verhaal ging dat
deze het pand had gekocht om er een
auto-showroom te vestigen. Maar omdat de uitbouw nog van de gemeente
was en er een horecabestemming
op zat, ging dat niet door.” En wat
hemzelf betreft: “Ik heb hier een aantal
jaren heel prettig gewoond, zo midden
in de stad!” Mijn oproepje over De
Nellantellies, drie accordeon spelende
zussen uit Noord, heeft ook diverse
reacties opgeleverd, maar op verzoek
van de dames behandel ik die buiten
de openbaarheid van deze pagina.
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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“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.

Meubeltoonkamers MODERN

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

Slagerij Bram Haak

Crooswijkseweg 83a, 3034 HG Rotterdam
tel: 010-4136664
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Goud bekroonde rookworst

Gemaakt van het vlees van het franse graanvarken

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

Hollandse paarden riblappen

€ 3,95
+ stukje eigen gemaakte paardenworst Gratis!
500 gram

AANBIEDING!

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil.
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

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

list
Fina l van
ba
rste
lekke erland
Ned

ma. gesloten

Elke donderdag!

Paardenhaas
Paarden pekelvlees
Paarden rookvlees

Gehaktballen
5 halen 4 betalen

en onze met Goud bekroonde leverworst

Elke dag!

ook met ui.

Warm uierboord
+ jus

www.meubeltoonkamers.nl

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”

BOUW GESTART
Oplevering medio 2012

endig
Levensloopbest
wonen

IJsselmonde

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Reeds

%t
6e0
rkoch
v

DE REIGERS
IJsselmonde - Rotterdam

BEZOEK HET VERKOOPCENTRUM
OPENINGSTIJDEN woe 15.00 -18.00
do
9.00 -11.00

vrij
zat

15.00 -18.00
11.00 -13.00

• 2-, 3- en 4-kamerappartementen in 10 typen
• Servicediensten als zorgteam, fysiotherapie, restaurant en kapsalon,
van Stichting Humanitas
• Weids, vrij uitzicht vanaf uw balkon of terras
• Voorzieningen en winkels in de directe omgeving (Keizerswaard)
• Geen risico op dubbele woonlasten door terug- en/of inkoopgarantie
• Eigen parkeerplaats op afgesloten terrein mogelijk
• Koopprijzen van  173.000,- v.o.n. tot  299.500,- v.o.n.

terugkoopgarantie
& inkoopgarantie

www.wonenindereigers.nl
Een ontwikkeling van:

Verkoopinformatie:

Tel. 010-483 03 72

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

010 - 424 88 88

0180 - 628 683
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De ultieme vakantie: het zomerkamp
Vroeger ging echt niet iedereen jaarlijks op vakantie. Hoogstens een week of wat
logeren bij familie. Of via de kerk of de vakbond naar een vakantiekamp. Broer en
zus Bas Zoeteman en Joke Meulmeester-Zoeteman weten daar alles van. Leuke
herinneringen heeft dit tweetal aan de kinderkampen die door onder andere hun
ouders, beter bekend als tante Sjaan en ome Jan, werden georganiseerd.
Thuis bij Joke komen de verhalen spoedig los bij
foto’s over kinderkampen in onder andere Ermelo
en Bennekom en de tienerkampen in Luxemburg.
Ook op ander terrein waren hun ouders heel actief
binnen de Nederlands Hervormde Kerk in de wijken
Bloemhof en Hillesluis op Zuid. Op woensdagmiddag was er een kinderknutselclub en op vrijdagavond een recreatieclub voor jongens. Verder was
er een kinderkoor, een ouderenkoor en uiteraard de
zondagschool, waar zij leiding aan gaven.
,, In het begin werden er gezinskampen georganiseerd door dominee Smits. Onze eerste was in 1952
naar De Ingeborg in Leusden. Je had als gezin een
eigen kamertje. Later kwamen de kinder- en tienerkampen en die werden georganiseerd door mijn
ouders en hun vrienden. Er gingen kinderen mee
via de zondagschool en de clubs, maar ook anderen
mochten mee. Mijn ouders bleven daar soms veertien dagen, dus hun hele vakantie’’, aldus Bas.
Joke vult aan: ,,De belangstelling voor die kampen
groeide in die tijd zó hard, dat je er op tijd bij
moest zijn!’’ Verder waren er de schoolreisjes van
Rotterdamse zondagscholen, waarbij met vijftien
autobussen onder politie-escorte naar Brabant of
elders werd gereden.
Voorbereiding
Bas en Joke staken dankzij hun actieve ouders later
als tieners zelf ook graag de handen uit de mouwen.
Ook bij de vele voorbereidingen voordat per bus
vanaf Zuid werd vertrokken naar bijvoorbeeld
Kamphuis Fijnoord of De Kromschutte.
,,We namen echt van alles mee aan eten en drinken’’, zo vertelt Joke. ,,Voor elke dag was er een
koffer met een spel. Alles was goed geregeld. De
kinderen betaalden toen zo’n twaalf tot zeventien gulden. Het zakgeld werd door onze moeder
ingenomen, want er waren er bij die tien gulden
meekregen, anderen drie gulden.’’
Bas: ,,Dat werd in één pot gedaan en in een kasboekje werd bijgehouden hoeveel was opgenomen.
Op deze wijze ging het niet in één keer op. Met
spelletjes konden ze ’gouden knoeken’, zeg maar
waardepunten, verdienen. Zoveel knoeken was
zoveel dubbeltjes of kwartjes en daarvan kon je
iets kopen in de Toko.’’ Bij slecht weer was het ook
zingen bij de piano met ome Jan.
Bas en Joke beginnen spontaan. ’Daar komen de
schutters…’. ,,We deden ook wel kermisspelletjes.
Zoals met zuignapgeweertjes op bewegende doelen
schieten op een door onze vader gemaakt bord. Via
schakelaartjes ging de radio dan spelen of lampen
branden.’’

speurtochten en droppings gehouden naar
onder andere de Olienotenboom bovenop
de Paalberg. Superspannend was het om
’s avonds in het donker met zaklantaarns
door de bossen te rennen’’, somt Bas op.
En natuurlijk was het de eerste nachten
lekker ’keeten’. ,,Die door bleven gaan
werden er door de zaalwacht uitgehaald en
moesten in pyama een paar rondjes buiten
lopen!’’, weet Joke lachend te
vertellen “Wij hartstikke moe
en zij heel enthousiast vragen:
’Gaan we morgen weer’?’’ Een
enkel kind had heimwee. ,,Het is
eigenlijk nooit gebeurd dat er één
eerder naar huis ging. Slechts een
enkele vanwege ziekte.’’
Bonte avond
Op vrijdag was er de bonte avond
l 1955. - Zondagschoolreisje Prié
met modeshows, toneelstukjes, heel
veel zingen en muziek. Op talloze
foto’s is te zien hoe de kinderen, en
de leiding, er soms een echte verkleedpartij van
maakten.
Tja, en dan was er weer het moment dat de bussen van De Snelle Vliet voor de deur stonden.
Eerst stapte de nieuwe groep uit, even later
namen de andere kinderen afscheid van de
leiding.
jongens elftal Joke: ,,Het gebeurde een keer dat een kind
- Kamphuis Fijnoord het
terug in Rotterdam huilend naar zijn moeder liep. Zij reageerde met: ’Ben je zo blij
dat je weer thuis bent?’, waarop het kind
antwoordde: ’Nee, ik had graag nog een
weekje willen blijven!’ Zo’n week vliegt
voorbij als het leuk is.
Eenmaal aan de praat met Bas en Joke
vliegt de tijd ook nu voorbij. Er zijn nog
zoveel verhalen. Zoals over de onverwachte verhuizing van het tiener-tentenkamp
in het verre Luxemburg naar een andere
- Kamphuis Fijnoord de ochtend gymn
astiek locatie, omdat de regels aangescherpt
waren. Over de vele vriendschappen voor
het leven, waaruit zelfs enkele huwelijken
zijn ontstaan. Een leuke tijd en dit alles dankzij de tomeloze inzet van Rotterdammers zoals
tante Sjaan en ome Jan.
,,Het is nu 40 jaar geleden dat zij met dit werk zijn gestopt. Onze ouders zijn inmiddels overleden. We denken dat er bij
veel lezers herinneringen
zijn blijven hangen en hopen
op reacties en eventueel
foto’s op onze website
goudenknoeken@gmail.com.
Misschien dat wij dan iets
kunnen organiseren.’’

Afwassen
Dagelijks corvee hoorde erbij. Tafels (met eigen
groepsnaam) dekken of weer afruimen, aardappels
pitten, brood smeren, de slaap- en recreatiezalen
Bab Riem Vis
vegen en uiteraard afwassen. De kampen lagen midden in een bosrijke omgeving.
,,Elke dag begon met
ons kamplied, nadat
ome Ben (één van de
leiders) op zijn trompet
het reveille had geblazen.
Daarna was het vlag
hijsen en ontbijten. Verder was er bijvoorbeeld
een voetbalwedstrijd
tussen de jongens en de
meiden. Of we deden
’Smokkelaars en Kommiezen’, Vlaggenroof’. Er
emburg. - Tienertentenkamp in Lux
werden ook vossenjachten,

- Muziek op de bonte avond. -

- Kamphuis Fijnoord. -

is
- Kamphu

eisjes -

Fijnoord m

- Mecher Luxemburg

Hamel-

.-

m
- Benneko

Deel uw vakantieherinneringen
Vakanties leveren vaak dierbare herinneringen op, die een leven lang meegaan. Die paar weken per jaar dat we vrij waren,
hadden niet zelden een grote invloed op onze levensloop. Menigeen heeft ook zijn partner ontmoet tijdens een vakantie.
Vaak komen herinneringen weer boven drijven, als het fotoalbum wordt opengeslagen. Daarom schenken wij ook dit jaar
in maart weer veel aandacht aan die dagen, dat we alle zorgen even achter ons lieten. 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 lezer 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.
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-- Er op uit! Kalender -10 februari

24 februari

Carnaval

Muzikale bingo

Carnaval

Op 24 februari organiseert carnavalsvereniging ‘De Boergonders’vanaf 14.00 uur een carnavalsfeest in
Reyerheem, aan de Torenmolen 1
in Ridderkerk. Buurtbewoners, het
liefst verkleed, zijn welkom. Toegang
gratis na aanmelding
via 010 2512 025

Op 24 februari organiseert carnavalsvereniging ‘De Boergonders’ vanaf 14.00 uur een carnavalsfeest in Reyerheem, aan de Torenmolen 1 in Ridderkerk. Buurtbewoners, het liefst
verkleed, zijn welkom. Toegang gratis na aanmelding via 010 2512 025

Op donderdag 10 februari van 14.00 –
16.00 uur verzorgt Kees Bos een muzikale
bingo met mooie prijzen. In Grand Café
Restaurant Zuiderkroon aan het Vlissingenplein 108, in Rotterdam-Pendrecht. De
kosten voor de muzikale bingo bedragen €
4,50 inclusief een lekker kopje koffie of thee

26 en 27 februari
Jubileum voorstelling
Volkstoneel

16 februari
Themabijeenkomst

Op woensdag 16 februari organiseert Pluspunt, in samenwerking met Rotterdam Verkeert, COC Rotterdam ouderenbeleid en Humanitas-Bergweg in het Bibliotheektheater,
Hoogstraat 110, een themabijeenkomst over homoseksuele ouderen. De bijeenkomst is
bestemd voor homoseksuele ouderen zelf en professionals die met ouderen werken. Het
begint om 10.00 uur en de toegang is gratis.

Jubileum voorstelling Volkstoneel

20 februari

Het Volkstoneel van Jan Nooy begon honderd jaar geleden met het maken van zelfgeschreven
stukken en aanstekelijke liedjes. Om dit jubileum te vieren, wordt in het weekeinde van zaterdag 26- en zondag 27 februari in ‘Omdat ik zoveel van je hou’ een liefdesverklaring gegeven
aan een eeuw hartverwarmend Nederlands volkstoneel.

Jazzconcert

In wijkcentrum de Castagnet treedt zondagmiddag 20 februari om 14.30 de jazz-zangeres
Rita de Kimpe op. Zij brengt een vertrouwd repertoire van bekende en minder bekende
jazzklassiekers. Toegang zes euro, reserveren wordt aangeraden via. 010-4225096 of
castagnet@senr.rotterdam.nl

Een selectie van heerlijke hoogtepunten uit heden en verleden met liedjes uit onder andere De
Jantjes, Bleke Bet en Rooie Sien. De cast, waarin onder meer Cary Tefsen en Henk Poort, viert het
jubileum in het oude Luxor Theater te Rotterdam,. Met Jan Nooy zijn zelfgeschreven stukken en
aanstekelijke liedjes legde hij de basis voor de theatertraditie van de Nooy dynastie. Zijn dochter,
Beppie Nooy nam in 1956 het roer over en stuurde met bezieling ‘haar’ Amsterdams Volkstoneel
naar ongekende populariteit en erkenning. Vijfentwintig jaar later namen haar zoons, inmiddels
gedreven theatermakers, de fakkel over en produceerden met veel succes traditioneel en nieuw
geschreven volkstoneelrepertoire. Voorstellingen: zaterdag 26 feb. om 20.00 uur en zondag 27 feb.
om 14.00 uur. Prijs van € 21 tot € 29. Meer info: http://www.luxortheater.nl/94-386-Omdat-ik-zoveel-van-je-hou Kaarten aan de kassa, elke dag geopend van 13.00 tot 18.00 uur of via de website.

Het Volkstoneel van Jan Nooy
begon honderd jaar geleden
met het maken van zelfgeschreven stukken en aanstekelijke
liedjes. Om dit jubileum te
vieren, wordt in het weekeinde
van zaterdag 26- en zondag 27
februari in ‘Omdat ik zoveel
van je hou’ een liefdesverklaring
gegeven aan een eeuw hartverwarmend Nederlands volkstoneel. Voorstellingen in Oude Luxor theater: zaterdag 26 feb.
om 20.00 uur en zondag 27 feb. om 14.00 uur. Prijs van € 21 tot € 29. Meer info: http://
www.luxortheater.nl/94-386-Omdat-ik-zoveel-van-je-hou. Kaarten aan de kassa, elke dag
geopend van 13.00 tot 18.00 uur of via de website.

Zondag 20 februari

Klassieke zang van de sopraan Marije Wieringa en pianomuziek van Sander Knuiman vullen op
13 februari het zondagmiddagprogramma van de Waerschut.
Afwisselend zullen liederen, aria’s en pianowerken van onder anderen Grieg, Schumann, Brahms,
Mozart, Stravinsky & Liszt te horen zijn.Marije Wieringa studeert sinds 2006 solozang en begon
haar opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze heeft masterclasses gevolgd
en momenteel studeert ze bij Carolyn Watkinson aan het Rotterdams Conservatorium. Sander
Knuiman volgde tot zijn 17e privélessen pop en jazz waarna zijn interesse voor klassieke muziek
begon te groeien. Dit resulteerde in zijn toelating bij het Saxion Conservatorium Enschede 2 jaar
later, waar hij klassiek piano studeerde bij Marius van Paassen. Op dit moment studeert hij aan het
Codarts Conservatorium Rotterdam bij Bart van de Roer. Naast klassieke muziek speelt Sander ook
regelmatig Jazz.
Aanvang: 15.00 uur. De Waerschut, VanWaerschutstraat 11, 3033 TL Rotterdam, 010-4661766

Meezing gala van Staal

Met bekende en minder bekende artiesten. Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw)
Kaarten 19 euro (inclusief buffet) Zaal open vanaf 13.00 uur. Aanvang programma 14.00
uur. Beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of 0104443494
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Discussie avond over geloof

Denkcafé Arminius organiseert een discussie avond over geloof. Atheïst, filosoof en rechtsgeleerde Paul Cliteur gaat in discussie met Mark De Kessel en Willem Schinkel.
Wereldwijd neemt het aantal gelovigen toe. Volgens Cliteur staat onze seculiere samenleving
onder druk, terwijl socioloog Willem Schinkel meent dat het hedendaags debat over religie in een
samenleving een overspannen karakter heeft. De avond wordt gepresenteerd door tv-presentator en
journalist Leon Verdonschot.
Museumpark 3 Rotterdam 20.00 uur | toegang gratis
T 010 436 38 00, info@arminius.nu

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

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

Ed van der Ven verzorgt zondag 20 februari een beeldpresentatie, waarbij hij de oude route van
RET-tramlijn 17 volgt tussen het Marconiplein in Delfshaven en de Oudedijk in Kralingen. Naast
de beelden vertelt hij over de bezienswaardigheden onderweg. De presentatie vindt plaats in het
onderkomen van de stichting ‘Ons Rotterdam’ aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht,
bereikbaar met buslijn 67. Aanvang 14.00 uur en de toegang is gratis.
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk via 010-4806373,
010-48045143 of info@onsrotterdam.nl

Ontdekkingstocht van honderd jaar
Een tentoonstelling, waar veel te zien, te doen en te beleven is. Zeventig uitvindingen uit
de afgelopen honderd jaar komen aan bod. De tentoonstelling laat zien welke oplossingen
uitvinders hebben bedacht voor alledaagse problemen. En hoe nieuwe producten zijn
ontstaan. Bibliotheek Rottterdam, Hoogstraat 110, toegang gratis.




Klassieke Liederen in de Waerschut

Tramlijn 17 in beeld







 
 
 
 
 





 




Deja Vu in de Kuip is
het jaren ’60, ’70 en ’80
evenement van Stadion
Feijenoord. Op 09 april
2011 vindt alweer de
11e editie plaats van dit
muzikale spektakel.
Vanaf 21.00 uur gaan de
deuren open en klinken op
de tweede etage van het
Maasgebouw de muzikale
klanken door de speakers
van o.a. de U2 Tribute band
‘In the Name of!’, de band
‘Band & Breakfast’, de DJ
show ‘Call the Classics’
en in het restaurant De
Kuip Eten en Drinken op
de eerste etage de allround
band ‘Get Back 2’
Kom ook naar Deja Vu
in De Kuip op 9 april!
Voor meer informatie en
kaartverkoop:

www.dejavuindekuip.nl



Deja Vu is powered by DJ Sounds

Ontdekkingstocht van honderd jaar
Bij Bibliotheek Rotterdam is van 2 tot 26 februari de Patent Parade te zien. Een tentoonstelling, waar
veel te zien, te doen en te beleven is. Zeventig uitvindingen uit de afgelopen honderd jaar komen aan
bod. De tentoonstelling laat zien welke oplossingen uitvinders hebben bedacht voor alledaagse problemen. En hoe nieuwe producten zijn ontstaan. Er zijn oude bekende ontwerpen te zien, zoals het
eerste driekoppige scheerapparaat van Philips. Je kunt zelf een 3D puzzel ontwerpen en printen. Je
kunt virtueel een balletje hooghouden, een baard afscheren via augmented reality. Of een kogelvrij
vest passen. Voor talloze uitvindingen van groot (en minder groot) belang is in de afgelopen eeuw
patent aangevraagd. Dat gebeurt via de Rijksoctrooiwet, die dit jaar honderd jaar bestaat. Ter gelegenheid van dat feest heeft het Nederlands Octrooicentrum de Patent Parade ingericht; een reizende
tentoonstelling langs verschillende bibliotheken in Nederland. Meer informatie over de tentoonstelling www.patentparade.nl

Dansen in Pier 80
De grootste showroom met Brommobielen van
Zuid-Holland met ca. 30 modellen in voorraad
(nieuw + gebruikt).

Vollebregt Autoservice
Edisonlaan 30
2665 JE Bleiswijk
010-5219218
www.vollebregtbrommobiel.nl

In wijkgebouw Pier 80 op het Visserijplein in
Delfshaven, wordt op zaterdag 19 februari een
dansavond voor ouderen georganiseerd. De
muziek wordt verzorgd door Martin Green’s
Drive Inn Showmet balroom -, latin - en
linedansen.
Alleengaanden zijn ook van harte welkom.
Entree € 3,50 met Rotterdampas € 3,00 Zaal
open om 19.30 uur.

www.aixam.nl

familietentoonstelling

www.zuiderzeemuseum.nl

zuiderzeemuseum enkhuizen

06 oktober 2010 t/m 27 februari 2011

BUNGALOWPARK

SIMPELVELD

Hotel / Restaurant / Accommodatie / Wellness

In het hart van het Sauerland

Lezerskorting! Gratis brochure

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

Bungalowpark Sim
pelveld
Bungalowpark
Simpelveld

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

STOELEN VLECHTERIJ
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OUD ROTTERDAMMERTJES
Gratis
tuinvogelboekje
Ga naar www.vogelbescherming.nl

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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.

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

* Stoelen matterij
* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

Behangers en Schilders aanwezig.

info@computerstoday.nl

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

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

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

0621947867.

GEVRAAGD

Vriendelijk dank bij voorbaat
Dallau-spuikreek Rotterdam.

PRENTBRIEFKAARTEN

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

“De Griff ioen”

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

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

Computer Hulp Aan Huis

Openhaarden &
Kachelcentrum

EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,

Delfshaven

FOTO’S

(010) 2847362 of

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

(010) 2763852
of

010 888 22 15

0647 775893

Email:

www.fotovanrotterdam.nl

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.

sinds 1975

Klokken reparatie atelier
Henk Warnaar

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

Henk Warnaar
Portlandse Baan 119
afhalen en bezorgen in overleg
3162 RG Rhoon
tel:
010-5219483
volledige uurwerk garantie
email: klokkenatelier@live.nl

prijsopgave vooraf

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

Vakantie in het

Een

gedenksteen

zorgt

voor

een

speciale herinnering aan een dierbare.
Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze
site voor de mogelijkheden of neem voor
een persoonlijke advies contact met
ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.

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

van Brabant

€ 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.

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

Eiken in vele kleuren

d voor
b Senioren
0 j
Arrangement2speciaal

Bankstellen
Wandkasten
Dressoirs
Salontafels
Eethoeken
Fauteuils
Sr. Ledikanten
+ Linnenkasten

www.verbree-meubelen.nl

Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

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

Ruime sortering
voor Senioren

VERBREE MEUBELEN
Paasvakantie-arragement
v. Markenstraat 12b Lekkerkerk Tel. 0180-661706
van 22 tot 26 april 2011 voor € 378,- Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.00 uur
vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met 013-5282555
zaterdag
9.30 – 16.30 uur
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl

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.

Van KLASSIEK tot MODERN

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 de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (79)

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.

Prinses Julianaschool
Voor leerlingen van de prinses Julianaschool
was het 3 juni 1982 feest. Die dag verhuisden ze van hun oude schoolgebouw naar het
nieuwe, eveneens aan de Snellemanstraat.
Volgend jaar bestaat het nieuwe gebouw van de
middelgrote basisschool (ongeveer 225 leerlingen) dus veertig jaar en dat zal men waarschijnlijk aangrijpen voor een verjaardagsfeest. Het
oude schoolgebouw (foto) stamt uit het begin
van 1900 en is onlangs geheel gerenoveerd. Dit
pand is nog altijd in gebruik en wordt gedeeld
met een andere school van de Stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam: basisschool Het Plein.
De naam is ontleend aan het nabij gelegen
Pijnackerplein. Beide gebouwen bevinden zich
in het Oude Noorden van Rotterdam tussen de
bebouwing van de Zwart Janstraat en de Zaag-

molenstraat. In dit gedeelte van de stad woont
een gevarieerde samenstelling van de bevolking
qua nationaliteiten en dit is ook te zien aan de
schoolbevolking.
De samenstellers van deel 3 ‘Henk Hartog
Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’ zoeken
details van het verhuizingsfeest van de prinses
Julianaschool. Wat was er die dag allemaal
te beleven, wie waren de vlaggendragers en
wie opende de nieuwe school? Wellicht zijn
er ook leerlingen of ouders uit die periode die
zich op de foto herkennen. 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

Marathon
was zwaar
De inkt was nog niet opgedroogd of
de reacties op de Door de lens van
Hartog in De Oud-Rotterdammer van
11 januari kwamen al binnen. Zoals
van Johan van Straaten (j.straaten@
hotmail.com). Hij is de loper met
nummer 37 en in nummer 60 (achteraan) herkent hij Piet van Alphen
in de marathon van 1987. “Piet was
een zeer goede loper in zijn klasse.”
En: ,,Ik was toen dertig jaar en herinner mij
nog heel goed deze wedstrijd, waar ik met nog
eens 4499 andere deelnemers aan meedeed. De
omstandigheden waren heel zwaar, doordat de
temperatuur die dag tot 22 graden opliep. In de
voorafgaande trainingsperiode was de temperatuur aanmerkelijk lager. Ook waren er problemen
vanwege de smog. In totaal kende deze marathon
elfhonderd uitvallers, bijna 25 procent.”
“Ik kwam als 30ste over de finish in 2.39.26 uur.
Ook ik had het zwaar. Na de finish ben ik op een
brancard weggedragen. Het herstel duurde maanden. Maar in 1992 heb ik deze tijd nog verbeterd
en liep ik de marathon in een tijd van 2.32.00

uur. Na 19 jaar heb ik nog steeds het ambtenarenrecord van de gemeente Rotterdam in handen.
Inmiddels ben ik 53 jaar en loop ik nog steeds.
Weliswaar geen marathons meer, maar kortere
afstanden en ik finish nog vaak vooraan.”
Hoogvlietse Nel Verhoeven (p.verhoeven47@
upcmail.nl) herinnert zich: “Die dag gaf ik mijn
eerste medewerking op een verzorgingspost. ’s
Morgens was het mooi weer en iedereen noemde
het ‘prima loopweer’, maar in de middag stak
er een stevige koude wind op. Wat ook indruk
maakte waren ‘stoute kinderen’, die niet van de
bananen en flesjes sportdrank konden afblijven.
Het was de laatste keer op de Rijnhaven, het jaar
daarop was mijn verzorgingspost in de Oranjeboomstraat.”
Poortugaler Chiel de Waart (chvwaart@kabelfoon.nl): “De verzorgingspost was ingericht en
bezet door mensen van het Deltaziekenhuis, dat is
herkenbaar aan de vlag. Nu heet het Delta Psychiatrisch Centrum.”
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Coen of Puck grootste
Feyenoorder ooit?
Het overlijden van Coen Moulijn maakte
de afgelopen weken heel wat los. Logisch, want wie hield niet van de virtuoze linksbuiten die honderdduizenden
jarenlang in extase bracht. Journalisten
en voetballiefhebbers kwamen terecht
superlatieven tekort om de kwaliteiten
van Coen te schetsen. Steeds werd daarbij gesproken van ‘de grootste Feyenoorder ooit’. Hoewel die kwalificatie dicht
bij de waarheid komt, speelde in mijn
achterhoofd de vraag: ‘En Puck van Heel
dan, is men hem helemaal vergeten?’
Als het om Rotterdamse stervoetballers gaat,
spreek ik bij voorkeur van de ‘Grote Vier’, te weten
Bok de Korver, Puck van Heel, Faas Wilkes en
Coen Moulijn. Zij waren, elk in hun eigen periode,
een vedette. Vergelijkingen tussen deze vedettes
gaan echter vaak mank, doordat zij acteerden in
verschillende werelden. En als het om Feyenoord gaat, is het heel moeilijk te bepalen of Coen
Moulijn een grotere voetballer was dan Puck van
Heel. Zeker is dat de naoorlogse voetbalsport door
de komst van het profvoetbal en de televisie een
grotere verspreiding heeft gekregen. Spelers die
deze periode niet hebben meegemaakt, zijn dan ook
vaak al vergeten. Opdat we naast Coen Moulijn
ook Puck van Heel niet vergeten, volgt hieronder
zijn korte levensschets.
Bezeten
Gerardus Henricus van Heel (1904) groeide op in
en nabij de Oranjeboomstraat. Vanwege zijn bescheiden lengte werd hij bij het straatvoetbal al snel
‘Puk’ genoemd, wat wonderlijk genoeg geschreven
werd als ‘Puck’. Bezeten van het voetbalspel meldde hij zich in 1919 aan bij Feyenoord. Puck maakte
nog geen vast onderdeel uit van het Feyenoordelftal dat in 1924 landskampioen werd. Men kwam
er niet toe linkshalf en routinier Cor van der Velde
te vervangen door Van Heel. De voetbaldaden van
Puck bleven echter niet onopgemerkt. KNVBvoorzitter Karel Lotsy was zo onder de indruk van
Puck’s kwaliteiten dat hij hem in het Zwaluwenelftal en daarna in het Nederlands Elftal liet opnemen.
Zodoende debuteerde de 21-jarige linkshalf van het
tweede van Feyenoord in april 1925 in de interland
Zwitserland-Nederland. Zijn optreden in Oranje
maakte dat men bij Feyenoord niet meer om Puck
heen kon. Vanaf dat moment speelde hij tot in 1939
onafgebroken in Feyenoord 1.
Doorbraak
De voetballoopbaan van Puck van Heel voltrok
zich als in een jongensboek. Feyenoord speelde in
die jaren aantrekkelijk voetbal en resultaten bleven
niet uit. In 1928 werd voor de tweede maal in de
clubhistorie het landskampioenschap behaald. Het
publiek droeg de spelers op handen. Het terrein aan
de Kromme Zandweg was regelmatig vele malen
te klein om alle liefhebbers te herbergen. Puck van
Heel was de absolute publiekslieveling. Hij was de
ideale linkshalf. Een alleskunner, aanvalsleider en
verdediger tegelijk. Tevens werd hij bewonderd om
zijn bescheidenheid en eenvoud. Het enige minpunt
was zijn gebrek aan snelheid, maar daar stonden
een weergaloze passeertechniek en een goede
mentaliteit tegenover. Na het landskampioenschap
van 1928 leidde aanvoerder Van Heel het elftal van
het ene naar het andere afdelingskampioenschap.
Naast Puck kende dat elftal grote namen als Bas en
Jaap Paauwe, Janus Bul en Adri van Male. Ook de

- Sterspeler Puck van Heel bij een van de vele huldigingen die hem te beurt vielen -

leiding van Feyenoord waardeerde Puck zeer. Toen
in 1935 de eerste paal voor het nieuwe stadion
moest worden geslagen, was Van Heel de uitverkorene voor die handeling. Ook viel hem dat jaar
het lidmaatschap van verdienste te beurt. Bij het
Nederlands Elftal was het al niet anders. Iedereen
had een zwak voor Puck. Het was de tijd waarin het
Nederlands Elftal bestond uit spelers van eliteclubs
èn arbeidersclubs. Het was een doorbraak toen
arbeidersjongen Van Heel in 1934 vaste aanvoerder
werd.
In zaken
Op huldigingen was Puck niet zo gesteld. Zo werd
hij bij zowel zijn 50ste interland in 1936 als bij
zijn 60ste in 1938 uitvoerig in het zonnetje gezet.
Hij vond het eigenlijk maar niks. Toen Van Heel in
oktober 1938 zijn laatste interland speelde, kwam
zijn totaal op 64. Dit record zou pas in 1979 door
Ruud Krol worden verbeterd. Bij Feyenoord kon
het in de periode 1936-1938 niet op wat de successen betreft. Onder leiding van trainer Richard
Dombi werd de club driemaal afdelingskampioen
en tweemaal (1936 en 1938) landskampioen. De
landstitel van 1938 werd behaald in het nieuwe
stadion. Het was ook het jaar dat Puck van Heel
in ‘zaken’ ging. Hij begon in de Stadhuissteeg een
sigarenmagazijn om na enkele maanden – net als
vele elftalgenoten – caféhouder te worden. Het café
van Puck was in de Jonker Fransstraat. Hij was
toen 34 jaar en zat in de herfst van zijn voetbalcarrière. Zijn laatste wedstrijd (DFC-Feyenoord)
speelde hij op 1 oktober 1939. Net als vele andere
voetballers oefende Puck van Heel het trainerschap
uit. Zo trainde hij OVV, Flakkee, SSS, Oud-Beijerland en Fortuna Vlaardingen. Een groot succes was
het niet. Zijn gesloten karakter en bescheidenheid
pasten niet bij het trainersambt. Met zijn café in
de Bas Jungeriusstraat in Charlois – zijn café in de
Jonker Fransstraat was bij het bombardement in
mei 1940 verloren gegaan – voorzag Puck van Heel
jarenlang in zijn levensonderhoud. Zijn voetbalverleden bracht hem vele klanten, maar in 1969 – hij
was toen ruim 65 jaar oud - vond hij het welletjes
en stopte er mee.
Bescheiden
Puck van Heel was de eerste grote vedette van
Feyenoord. Hij bracht het zowel bij zijn club als
in Oranje tot legendarische bekendheid. Zelf heeft
hij de loftuitingen aan zijn adres altijd overdreven
gevonden. ‘Ja, dat was wel een aardige tijd’, zei hij
vaak. Naarmate zijn leeftijd vorderde, schuwde hij
de publiciteit steeds meer. Bij zijn 65ste verjaardag
weigerde hij pertinent op de televisie te verschijnen. Alleen voor de thuiswedstrijden van Feyenoord en voor een partijtje bridge op Varkenoord
verliet hij nog zijn woning aan de Pleinweg.
Cees Zevenbergen
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KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.
Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen
Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten
Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Fa. v.d. Linden

RENNER

OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

INTERIEURBOUW

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.
Ouder worden we allemaal en dat gaat vaak gepaard met
ongemakken. De gewone dingen in huis vormen dan soms een
obstakel. Wij kunnen uw wooncomfort aanpassen aan het niveau dat u
gewend was. Van huis uit fabriceren wij keukens, kasten en ander
meubilair.
Recent zijn wij begonnen met het vervaardigen van onder rijdbare
keukens en keukens met in hoogte verstelbaar werkblad en
bovenkastjes zodat er zowel zittend als staand gebruik van kan worden
gemaakt. Dat is natuurlijk ook mogelijk voor tafels.
Ook voorzieningen zoals:
• Aanpassen van sanitair, bijvoorbeeld verhoogd toilet, handgrepen
waar nodig en antislipvoorzieningen.
• Automatische deuropeners.
• Bereikbaar maken van schakelaars en stopcontacten.
U kunt ons altijd bellen voor vrijblijvend advies en prijsopgave.

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

TOTALE VERBOUWINGS

LEEGVERKOOP

in schoonhoven
Sla uw slag!!

10-70%

Renner interieurbouw
Tel: 0654 788999 of mail info@renner.nl
Website: www.renner.nl

KORTING

Restaurant “Johannahoeve”

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

OUD
INRUIL GELIJK
O
M
GOUD
u een

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

25% korting

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 28 februari 2011, “één bon per gezelschap”

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51

Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684
Tel.: 010-4145808

1000 KLOKKEN OP VOORRAAD
Gratis opgehangen en geplaatst
door heel Nederland. Reparatie
van alle uurwerken in eigen atelier.

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)

* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

LAMMERS & van OOSSANEN

Senioren Residentie IJsselzicht
Sint Helenabaai 1
2904 AE, Capelle a/d IJssel
Tel.: 010 – 451 58 33, fax: 010 – 450 03 08
e-mail: info@ysselzicht.nl
www.ysselzicht.nl

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

Uw senioren speciaalzaak
RELAX
FAUTEUIL

€ 349,00

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

S E N I O R E N

R E S I D E N T I E

Senioren Residentie IJsselzicht biedt een omgeving waarin
u zich thuis voelt. Waar u tussen mensen woont met
vergelijkbare levenservaring, waar het makkelijk is om
sociale contacten te leggen, waar het gezellig, schoon en
veilig is.
Bewoners wonen geheel zelfstandig en kunnen op elk
niveau wat ze gewend zijn services ontvangen. Een groep
vaste medewerkers staat dag en nacht voor u klaar. Ook
een fijn en veilig gevoel dat 24 uur per dag directe opvolging van persoonsalarmering aanwezig is.
U betaalt naar gebruik van de diensten, wie geen gebruik
maakt van de extra dienstverlening betaalt daar ook niet
voor.

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

gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

ĲSSELZICHT

IJsselzicht is aangesloten bij Senioren Residenties
Nederland.

€ 499,00
DIVERSE SOORTEN
GORDIJNSTOF
EN VITRAGE

Nu vanaf

€ 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 HUIS

Senioren Residentie IJsselzicht

zaterdag 19 februari, tussen 11.00 uur - 16.00 uur
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Mislukte liefde in tramlijn 15

Het leven in
Nederland is een
voorbeeld om mee
terug te nemen
Europa Kinderhulp is op
zoek naar nieuwe vakantieouders. Vakantieouders
die voor een periode van
tweeënhalve week een
Frans, Duits of Nederlands
kind liefdevol in hun huis
willen opnemen. Het gaat
om kinderen die het in het
dagelijks leven niet gemakkelijk hebben.
Een medewerkster van Europa
Kinderhulp kan er persoonlijk van
getuigen. Vorig jaar ging Corine ’t
Hart uit ’s Gravenzande met de bus
mee naar Parijs om de kinderen op te
halen. ‘Ik trof daar vele kinderen aan
die met vier, vijf mensen in een kamer
van amper zestien vierkante meter
woonden. Een bed was er niet, wel
een matras dat overdag tegen de muur
stond. Verder meestal een slaapbank,
kleding en andere spullen weggestopt
of slingerend over de grond. Een
plank met een tweepits kooktoestel
in dezelfde kamer moest de keuken
voorstellen. Gezamenlijke wc en
douche op de gang. Geen ruimte om
buiten te spelen en moeders, die vaak
weg zijn omdat ze werken of op zoek
zijn naar werk. Grote kinderen zorgen
voor de kleintjes. Een televisie die de
hele dag aanstaat om de kinderen stil
te houden.”
Volgens ’t Hart hoef je daarom helemaal geen ‘gekke’ dingen te doen om
deze kinderen een fijne vakantie te
bezorgen: “Ga samen boodschappen
doen, een spelletje doen, laat ze buiten
spelen. Het leven in Nederland is een
voorbeeld om mee terug te nemen naar
huis, goed je best te doen op school en
te knokken voor een beter leven.”
Spoorloos
Wie een indruk wil krijgen wat een
vakantie voor deze kinderen betekent
moet beslist kijken naar het programma Spoorloos dat op 14 februari
een hele uitzending wijdt aan twee
voormalige vakantiekinderen.
Voor meer informatie
www.europakinderhulp.nl.
Aanmelden kan via e-mail:
zuidholland@europakinderhulp.nl,
u krijgt dan een informatieboekje
toegestuurd. U kunt voor aanmelding
of informatie ook bellen met Connie
Nieuwendaal 010-5927176 of Petra
v.d. Kaaden 0180-844652.

Toen we naar Den Haag verhuisden, besloten mijn ouders,
dat ik mijn school in Rotterdam
zou afmaken. Daarna bleek dat
ik, vanwege mijn opleiding tot
scheepswerktuigkundige, nog
een aantal jaren elke dag het
reisje naar mijn geboortestad
zou moeten maken. Met een
tiental andere jongemannen,
die dezelfde opleiding volgden,
reisde ik dus elke dag van Den
Haag met de trein naar Rotterdam en vanaf het station met
tramlijn 15 naar de school aan
de Willem Buytewechstraat.
We staken allemaal keurig in
het blauwe uniform. Tien mooie
jonge mannen strak in ‘t pak!
In de Middellandstraat stapte vaak
een wonderschoon meisje bij ons in
de tram. We keken altijd naar haar
uit, ze was echt mooi, met heel lang
blond haar en bruine ogen. Zij wist
(natuurlijk) dat ze volop in onze
belangstelling stond. Maar ze gaf geen
sjoege, in ’t geheel niet. We bestonden
niet voor haar.
Verlegen
Op een ochtend stond ik dicht bij de
ingang. Het was druk, er konden maar
net een paar mensen bij. Zij ook dus.
Ze stond voor me en keek door de
ruiten naar buiten. Ik keek om naar
mijn kameraden en gaf hun een vette

- Tramlijn 15 in de 1e Middellandstraat -

knipoog. Daarop stak ik mijn neus in
die weelderige haarbos voor me. Koen
had lef toch?
Ze draaide zich om, keek me aan en
zei: ”Lekker hè?”
In één klap was ik van durfal een
hopeloos verlegen jongetje met een
hoofd als een biet. Een paar weken
later besloot ik te proberen met haar
een afspraakje te maken. Zij reed altijd
verder mee dan wij. Waar ze heenging
wist ik niet, maar ik vermoedde dat het
niet meer dan twee of drie haltes was.
Dus op een dag verzamelde ik al mijn
moed en liet mijn vrienden bij school
uitstappen, terwijl ik bij mijn schone

in de buurt bleef. Toen zij, inderdaad
maar twee haltes verderop, uitstapte
volgde ik haar.
Lucht
Ik haalde haar in met mijn lange benen
en zei tegen haar: ”Hi, ik ben Koen.”
Ze reageerde niet, dus vervolgde ik
met: “Ik zit op de zeevaartschool
en ben die jongen tegen wie je zei;
Lekker hè?“ Nog geen enkel teken
dat ze me hoorde. Ik probeerde nog
met: “hé joh, je kan toch wel wat
zeggen?” Maar lauw loenen, Ik was
gewoon lucht. Ik haalde teleurgesteld
mijn schouders op en versnelde mijn

pas om nog op tijd op school te zijn.
Het schoolhoofd, meneer Piek, was
bepaald niet de gemakkelijkste. Het
zit me nog steeds dwars. Was ze bang?
Had ik beter mijn best moeten doen?
Was ik in haar ogen inderdaad een
hopeloos verlegen jongetje, nog geen
echte man?
Enfin, misschien maar beter zo, anders
had ik mogelijk Nelly nooit ontmoet
en dat zou nou echt een ramp zijn
geweest..
Koen Lecker

Een bedrijvige Bloklandstraat
De Bloklandstraat in Het Oude Noorden is vooral bekend geworden
door beroemde voetballers als Coen Moulijn en Wim Jansen. Niet
door de vele winkels en bedrijven die er wel degelijk zaten, want
het was een bedrijvig straatje. Ik kan mij nog veel van de winkels
en bedrijven herinneren.
Om te beginnen zat om de hoek van
de Benthuizerstraat slagerij Bezooijen,
een ietwat dure slager, zijn vrouw
behept met een Hillegersbergs accent.
Verderop zat een loodgietersbedijf,
een paar huizen daarna het Patronaatsgebouw. Dat was geen bedrijf, maar de
plaats waar de belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden zoals trouwerijen
en jubilea. Naast het Patronaatsgebouw ben ik geboren, dansend in mijn
bed op de muziek van bovengenoemde
festiviteiten.
Koekkruimels
Naast mijn geboortehuis zat een
houtzagerij en later een koekbakkersbedrijf, de laatste gaf mij meer plezier:
soms kreeg ik koekkruimels. Drie huizen verder zat garage Van Mameren,
de baas was een statige vriendelijke
heer, altijd in pak met hoed en sigaar.
Het holletje naar de garage werd in de
winter een glijbaan.
Een heel stuk verder zat het middelpunt van de straat, de plek waar
het gebeurde: de waterstokerij van
dikke tante Nel en oom Frans (oud

wielrenner). Niet te verwarren met
vieze tante Mien, die had een (slecht
lopende) winkel in de Pijnackerstraat.
Mijn moeder zei altijd: Mien is te
dik, ze zal niet oud worden. In feite
heeft ze iedereen overleefd. Op de
pof werden hier de gebruikelijke
boodschappen gedaan, heet water
voor de was, petroleum, en er was een
grote vierkante snoepbak. Maar vooral
de roddel en nieuwtjes werden hier
verzameld en verspreid. De sociale controle was streng; als ‘die van
Boelhouwer’ iets geflikt had, kon je er
zeker van zijn dat je vader ‘s avonds
op de hoogte was. Voor de meisjes van
de huishoudschool was er de geliefde
snoepbak. Aan het eind van de straat
een kaasboer, Schalkie genaamd,
daar tegenover een sigarenboer en
overstekend café Het oude Noorden
(fam v/d Ende).
Droom
Terug richting Benthuizerstraat; op de
hoek een matrassenzaak. Iets verder
een distributiebedrijf voor melkproducten (de Melkunie) en dan al was

- Bloklandstraat -

het gebonk te horen van de machines
van drukkerij De Groot, die een tiental
huizen verder druk aanwezig was.
Komen we bij het gymnastieklokaal,
waar wij lange tijd door middel van
een kromme spijker naar binnenkwamen en heel prettig konden voetballen.
En dan de droom van de buurtjongens: de huishoudschool, meisjes in
overvloed. De conciërge, Piggelmee
genaamd, verjoeg ons als wij op de
ramen klommen om naar de gebeurtenissen in de klas te kijken. Op de
hoek van de Benthuizerstraat, naast de
dikke paal, zat bakkerij Pennewip. Uit
sociaal oogpunt moest ik daar, bij een
wat stuurse vrouw, een halfje brood
halen, terwijl eigenlijk het brood van
de Korenaar veel lekkerder was.

Bedrijvig
Hoewel niet direct in de Bloklandstraat gelegen, waren ook andere
bedrijven van belang. Direct naast
de slagerij zat een groenteboer: ome
Koos met een struise dochter, daar
tegenover was een bloemenzaak,
gedreven door Nol en ome Kees. Ome
Kees was een beminnelijke vriendelijke man, die soms aan het eind van de
week verouderde bloemen uitdeelde
aan minderbedeelden. Aan de overkant
een winkel voor naaigarnituren, het
latere Wijnwinkeltje, daarnaast een
sigarenwinkel Elvrie genaamd.
Achteraf bezien toch nog veel middenstand in zo’n klein stukje straat.
Frans Boelhouwer
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BON

Exclusief voor
lezers van
De Oud-Rotterdammer

'ENIET VAN FACTOR

The Story
of The 3 Jacksons
Als de naam Jackson valt, barsten vele jongere
Nederlanders, ook dertigers en veertigers, van
enthousiasme. Maar dan zal het meestal gaan
om de roemruchte Amerikaanse Jacksonfamilie, waarvan mega-artiest Michael de belangrijkste exponent was. Bij ouderen rinkelt meestal eerst een ander
belletje, want de naam Jacksons genoot hier, en vooral in Rotterdam,
al in de jaren vijftig grote bekendheid. Niet als popfenomeen, maar
als het vermaarde accordeontrio, The 3 Jacksons.
Speciaal voor De Oud-Rotterdammer heeft Leo van der Velde, zoon van Jacksons-lid Harry van
der Velde, een groot aantal populaire nummers van het trio op CD gezet, waarbij de lezers weer
eens heerlijk kunnen wegzwijmelen op de tonen van bekende nummers als Sophietje, Jungen,
komm bald wieder, Twee ogen zo blauw, Soerabaja en tientallen andere hits uit hun jonge jaren.
U kunt deze unieke CD voor € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotterdammer.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts
en verdienen daarmee dus al
bijna de helft van hun bijdrage terug.

€ 7,95

Wilt u deze prachtige CD thuis ontvangen, stuur dan deze bon naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of vul de bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
U ontvangt dan de CD en een factuur met de betalingsgegevens van Leo van der Velde.
ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro

G8K`F
<cbj\`qf\e^\e`\k\emXelnk\iiXj%

Specialist

ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro

7AT IS FACTOR

Naam en voorletters:
Straat + nummer:

(YPERMODERNE TECHNIEK

Postcode en Plaats:

(ELEMAAL OP MAAT

(OOGWAARDIGE KWALITEIT

Tel:

(AROL GARANTIE VAN  JAAR

Email:

Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

a art
A an de V
Hotel

ot
www.h

elaand



$E UNIEKE BESCHERMINGSFACTOR ( VAN (AROL
STAAT VOOR  (EERLIJK FRIS WONEN

evaart

.nl

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

groepsreizen en
3-daags arrangement
individuele
“Beslist de moeite waard”
vakantie op maat
vanaf € 100.- p.p.*
vraag naar de vele
5-daags arrangement
mogelijkheden
“De paden op de lanen in”
vanaf € 200.- p.p.*
rijs!
oor die p

en dat v

voor diner,
familiefeest of
overnachting

vroegboekkorting
de 8-daagse vakanti op
ere

is

Kortingsbon en voorwaarden
op aanvraag verkrijgbaar

kijk op onze site

* bij inlevering van deze advertentie en is
geldig in de maanden februari en maart 2011

8-daagse busreis
“Compleet verzorgd”
vanaf € 475.- p.p.
5-daagse midweek
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 235.- p.p.

www.hotelaandevaart.nl
info@hotelaandevaart.nl

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32 / 06-12997929

Dorpsstraat 20, 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 – 399 323, Fax 0180 – 399 321
Internet: www.zwamon.nl, e-mail: info@zwamon.nl

- advertorial -

Een ontspannen tussendoortje
met 65+ korting
Een snelle massage zonder je uit te
kleden. Bij QuickSpa word je in sessies van 20 minuten gemasseerd in de
ultramoderne SpaCapsule®. Weldadig
en sensationeel.
In de SpaCapsule® wordt je hele lichaam van top
tot teen gemasseerd. Ondertussen hoor je rustgevende muziek en ruik je een ontspannend aroma.
Het eigenlijke masseren gebeurt d.m.v. van 28
pulserende waterjets, die over je hele lichaam
gaan. Hierdoor wordt je bloedsomloop gestimuleerd en kun je je volledig ontspannen.
De SpaCapsule® wordt ook de menselijke oplader
genoemd en zorgt dat de gebruiker opgeladen en
vitaal de wereld weer fris tegemoet gaat. Doordat
de gebruiker zijn kleding aanhoudt kan hij/zij op
elk willekeurig moment een massage ondergaan.
De essentie is dat je in korte tijd een heerlijke
massage krijgt, waarbij je de kleding gewoon kunt
aanhouden, je niet nat wordt, er geen olie gebruikt
wordt en je lichaam niet wordt aangeraakt door
vreemde handen. In principe kan iedereen dus van
dit concept genieten, ongeacht geslacht, leeftijd of
(culturele) achtergrond.
QuickSpa is geopend op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 22.00 uur en op zondag
van 12.00 tot 18.00 uur. Je kunt online een sessie
boeken via onze website, telefonisch reserveren of
zomaar binnenlopen.

Voor de 65+ is er nu een unieke actie waarbij je
leeftijd je korting bepaalt. Stel je bent 72 jaar, dan
krijg je op vertoon van je id-pas € 7,20 korting op
de prijs van € 22,50 voor de 20 minuten
(alleen geldig tussen 14:00 – 17:00 uur en niet
geldig bij andere acties).
Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat massage o.a. de volgende positieve effecten op de
gezondheid heeft:
1. Vermindert stresshormonen
2. Verlicht symptomen van depressiviteit
3. Vermindert pijn
4. Verbetert het immuunsysteem
5. Verhoogt de alertheid
6. Zorgt voor een betere doorbloeding
7. Spieren worden gestimuleerd
8. Afvalstoffen worden geactiveerd

Adresgegevens

Stieltjesstraat 78
3071JX ROTTERDAM

Algemeen telefoonnummer 010-8415856
Website
www.quickspa.nl
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- De editie 1935 van de Paardenmarkt Oud-IJsselmonde
met rechts het alom bekende
café-restaurant De Gouden
Leeuw van destijds Benedictus Claus. Foto uit ‘Groeten
uit IJsselmonde – deel 1’
uitgeverij Arnoud Voet (1998,
nog te koop)/J. Spruit -

Paardenmarkt
Oud-IJsselmonde brengt
watertoren en pontje in herinnering
Als journalist maakte ik vanaf 1978 vrijwel elk jaar de terugkerende paardenmarkt Oud-IJsselmonde mee aan de
Bovenstraat en het IJsselmondsehoofd. Deze eeuwenoude markttraditie was in 1955 gestopt vanwege teruglopende
belangstelling, maar werd toen in ere hersteld. De eerste officiële markt werd op woensdag 29 juni 1701 gehouden,
maar er waren minstens al vier jaar jaarmarkten geweest voor de handel in deze edele dieren.
Marktmeester is sinds 1989 Rotterdammer Piet Hoepel, die jaarlijks in
het land ongeveer dertig paardenmarkten organiseert en daarmee
de verkoop via het traditievolle
handjeklap in volle glorie laat voortbestaan. De jaarmarkt van Heenvliet
op 2e Pinksterdag is in omvang zijn
grootste.
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Bij mijn bezoeken aan Oud-IJsselmonde kwam ik natuurlijk terecht in
café-restaurant De Gouden Leeuw,
op de hoek van het IJsselmondsehoofd en de Bovenstraat. Ooit
was het een herberg. Soms zat ik
er om kwart voor zes al met een
dampende kop kofﬁe voor mijn
neus, in afwachting van de aanvoer
van de eerste paarden en pony’s.
Op dit vroege uur was ik bepaald
niet de enige in het etablissement

VE

en had ik het gevoel dat de tijd er al
jaren stil stond. De paardenmarkt,
kermis en jaarmarkt op dezelfde dag
zijn door de jaren heen uitgegroeid
tot een pleisterplaats voor mensen
van IJsselmonde en die er hebben
gewoond.
Helicoptercrash
Ik kwam extra vroeg uit mijn bed
om er met schrijfboekje en pen in
de aanslag rond te struinen en de
sfeer actueel vast te leggen in een
verhaal dat al rond het middaguur in
Het Vrije Volk ging verschijnen. Een
aantal jaren heb ik mogen samenwerken met de bekende fotograaf
Ed Oudenaarden, een man naar mijn
hart. Destijds was hij in dienst van
fotobureau Cor Vos uit Hoogvliet,
toen contractueel verbonden met
mijn krant. Met Ed (twaalf jaar
jonger dan ik) heb ik heel Nederland
doorgestruind voor het maken van
reportages. Als het onderweg gezellig was, namen we het soms niet zo
nauw met het terugkeren naar de
thuisbasis. Ed is naderhand gaan
werken bij het Algemeen Nederlands
Persbureau (ANP) en toen was het

(erg jammer) over met onze nauwe
samenwerking. Uit het oog ben ik
hem nimmer verloren, want op het
televisiejournaal kwam hij, met
steeds minder haar op zijn kruin,
nogal eens voorbij. Af en toe kwamen we elkaar nog tegen wanneer
we op dezelfde landelijke klus zaten.
Dan heb ik het over de periode na de
fusie tussen Het Vrije Volk en Het
Rotterdams Nieuwsblad. Vanaf 1991
tot aan mijn pensionering werkte
ik bij het Rotterdams Dagblad. Het
kwam allemaal bovendrijven, nadat
ik met kippenvel van schrik vernam
dat Ed Oudenaarden de enige
(zwaargewond) overlevende was
van een ernstige helikoptercrash op
de Maasvlakte op 27 juni vorig jaar.
De piloot en twee mij welbekende
fotografen, Ben Wind en Rob Cloosterman, verongelukten.
Pis
De onwelriekende geur van paardenvijgen en -pis, het gehinnik, handjeklap en het gezellige geroezemoes
van honderden bezoekers gaven
Ed en mij een onbezorgd gevoel.
Ik vertoefde even in een wereld die

- De veerpont tussen Kralingseveer en
Oud-IJsselmonde met links de verdwenen
watertoren bij het IJsselmondsehoofd.
Foto deel 5 ‘blik Op Zuid’ (2003, nog te
koop) uitgeverij Arnoud Voet/verzameling
Rein Wolters -

voor mij onbekend was, omdat ik als
stadse bakkerszoon niet in een agrarische omgeving ben opgegroeid.
Paarden kende ik uitsluitend als
trekdier voor de kar van onze schillenboer, melkboer of groenteboer.
Meestal bleven Ed en ik tot een uur
of negen op de markt. Hij vertrok
dan als een haas naar de fotostudio
aan de Strevelsweg, om zijn ﬁlm te
ontwikkelen en minimaal twee foto’s
af te drukken. Ik scheurde door naar
de Witte de Withstraat en liep de
trappen op naar het redactielokaal
op de vierde verdieping om daar
binnen een half uur mijn verhaal op
het bureau van de eindredacteur te
deponeren. Ed arriveerde doorgaans
even daarna met de foto’s en onze

World Ship Society

De paardenmarkt in Oud-IJsselmonde is uitgegroeid tot een plek waar
verschillende tijdperken samenkomen en waar de Boven- en een
Benedenstraat de benoeming tot
nationaal dorpsmonument verdienen. Zeker gezien de inspanningen,
die bewoners hebben geleverd voor
het terugbrengen van hun huizen in
de originele staat. In de bovenzaal
van De Gouden Leeuw heb ik in
de loop van de jaren bijeenkomsten
verslagen van onder meer de wijkraad en daarna de deelgemeenteraad.
Dit stukje van het oude IJsselmonde
is een dorp in een dorp gebleven.
Maar ook een dorp waar in de jaren
zestig het hart uit is weggerukt door
het bouwen van de op- en afrit van
de Van Brienenoordbrug. Jammer is
ook dat de bebouwing van het IJsselmondsehoofd vrijwel verdwenen
is. De karakteristieke watertoren had
er nog moeten zijn en dat geldt ook
voor het voet- en ﬁetspontje naar
het Kralingseveer. Een bezoek aan
de paardenmarkt doet er weer aan
herinneren en ook dat een mens zich
helaas niet alles kan wensen!

Een aardig ‘pikheetje’ geleden
In 45 jaar tijd kan er veel veranderen. Hier het stukgoedschip ‘Katsedyk’, dat met een deklading ‘de reis op gaat’ naar
de ‘States’. Varend ter hoogte van de Jobshaven met rechts daarvan de Jobskade en de Müllerpier. Op de achtergrond
de Parkhaven, de destijds nog korte Euromast, het logementsschip Seven Seas en daarvoor het opleidingsschip Jan
Backx. Bij het Maasstunnelgebouw ligt het weerschip Cirrus.
Weerschepen bestaan niet meer, de Euromast is een stuk
langer geworden en op de plek van de Seven Seas en de
Jan Backx liggen nu eetboten zoals de Beren-, de Pannenkoeken- en de Spiesenboot, alsmede een drijvende
Chinees, inclusief hotel en oriëntale supermarkt. De Müllerpier, met de aloude Batavierlijn, heeft plaatsgemaakt
voor appartementsblokken, maar voordat die er stonden
diende het nog geruime tijd als kermis- en festiviteitenterrein.

Rotterdam Branch

vroege klus was geklaard. Meestal
gingen we daarna samen nog even
op pad om een andere klus te klaren,
waarna we dan de werkdag verder
de werkdag lieten zijn.

- Foto: Roel Zwama van
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

De Katsedyk, in 1961 in de vaart gekomen als laatste van
zes zusterschepen waarvan de naam begon met een K,
heeft hier nog de bekende Holland Amerika Lijn schoorsteen met de groen-wit-groene banden erin. Aan boord

gold in die tijd onverminderd ‘groen-wit-groen weinig
te vreten en veel te doen’. Met ‘pikheet’ was er dan ook
wel gloeiend warme kofﬁe maar geen koek. Toch had
‘De Lijn’ halverwege de jaren ’60 nog een vloot van niet
minder dan 33 schepen, waarvan 22 vracht-, acht passagiers-, en drie half vracht-half passagiersschepen. De
namen van de passagiersschepen eindigden op dam en de
vrachtschepen op dyk, niet met ij maar met een Griekse
y. De dykschepen met het groen-wit-groen van de Rotterdamse vlag zijn verleden tijd. De 15 cruiseschepen
van nu hebben andere schoorstenen, maar wel namen die
eindigen op dam en als uniek erfgoed uit die tijd ligt op
Katendrecht altijd nog de oude ‘Rotterdam’.

De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart.
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten.
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BESTELCOUPON DVD

otterdam
R
E E N V E R S C H E U R D E S TA D 19 4 0 - 19 4 5

Als op 14 mei 1940 Rotterdam zwaar wordt gebombardeerd raakt een groot gedeelte van de havenstad
verwoest. Er vallen 800 doden en maar liefst 80.000 daklozen te betreuren. De Nederlandse opperbevelhebber
generaal Winkelman capituleert om nog meer leed te voorkomen.
Deze uitzonderlijke documentaire laat u het Rotterdam van voor, tijdens en van na de bombardementen zien.
Dit DVD document brengt u uniek beeldmateriaal afkomstig uit vele privé archieven, Duits propaganda film
materiaal en uit de archieven van Beeld en Geluid over o.a. de mobilisatie, de Duitse inval in Nederland, de
gevolgen van het Engelse bombardement op Rotterdam, de hulpacties, de bevrijding en nog veel meer.
Een van de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis voor het eerst op DVD!

Naam:

Bankrek.nr.

Voorletters:

Aantal:

Adres:

Lid van ‘Vrienden oud-Rotterdammer’

Postcode:

Totaal bedrag:

Woonplaats:

Handtekeningen:

Stuks
Ja e 9,99

Nee € 12,99

€

Hierbij machtig ik TDM om bovenstaand totaalbedrag eenmalig
van mijn rekening te incasseren. Na ontvangst van de betaling
wordt de bestelling naar bovenstaand adres verzonden.
Stuur deze ingevulde coupon in een gesloten envelop naar:
De Oud Rotterdammer, postbus 113 2110 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

TDM10205 | Kranten bestelcoupon Rotterdam v 2.indd 1

22-11-10 17:06
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….en nou een bakkie pleur?
Wanneer je deze vraag aan een echte Rotterdammer stelt, heb je weinig kans, dat je
een ontkennend antwoord krijgt. Maar dit ligt duidelijk anders bij niet-Rotterdammers.
Dit blijkt uit het feit, dat ik regelmatig vragen over deze opmerking krijg. Op mijn
uitgaande e-mailtjes, zet mijn tekstverwerker ‘at random’ een regel onder mijn ‘handtekening’. En dit zinnetje kan luiden ‘….en nou een bakkie pleur?’. De vragen die ik
dan ontvang, schommelen van grote nieuwsgierigheid (‘Wat is pleur?’) tot diepe verontwaardiging (‘Waarom moet ik de pleuris krijgen?’). Vanzelfsprekend weten zowel
de nieuwsgierigen, als de verontwaardigden een e-mailtje later, hoe het lepeltje in het
koffiekopje staat (en dit is eens iets anders, dan de vork die in een steel past).
Ook een andere regel levert vaak
opmerkingen en/of vragen op: ‘Ben
je al Vriend van De Oud-Rotterdammer’? Hier variëren de reacties ook.
Ik krijg te horen, dat men zelf wel
beslist ‘Vriend’ te worden, anderen
schrijven dat ik mijn(?) administratie
eens moet nakijken en een enkeling
laat weten, dat hij “….natuurlijk
Vriend is, anders zou hij niet elke
veertien dagen de krant ontvangen.”
Hier wordt het Vriend-zijn verward
met een abonnement op De OudRotterdammer. Dit abonnement
is voor iedereen, met name buiten
het verspreidingsgebied van deze
krant. Iedere veertien dagen wordt
dan een exemplaar van De OudRotterdammer gesealed, geadresseerd, van porto voorzien en naar de
abonnee verzonden. Dit alles kost
€ 49,90 per jaar; 26 uitgaven lang
valt De Oud-Rotterdammer in jouw
eigen brievenbus. Je behoeft geen
econoom te zijn, om vast te stellen,
dat een abonnement géén winstgevend object is. Maar dat hoeft
ook niet; de krant is voor iedereen
gratis. In het verspreidingsgebied
van De Oud-Rotterdammer wordt
in 55+-complexen, verzorgings- en
verpleegtehuizen de krant bezorgd.
Voor de zelfstandige 50plusser ligt
De Oud-Rotterdammer om de veertien dagen op dinsdag bij honderden
afhaalplaatsen in ‘Groot Rotterdam’.
De lijst van afhaaladressen is bijna
een krantenpagina lang; internetters
kunnen kijken op http://deoudrotterdammer.nl/pages/verkrijgbaar.php
om te zien of de krant bij hen ‘om de
hoek’ te krijgen is. Een Vriend van
De Oud-Rotterdammer betaalt tien
euro per jaar. Met de betaling van dit
bedrag geef je aan het belang en de
waarde van de krant te zien. Als dank
voor het tientje, ontvang je via de
Vriendenpas kortingen op, met name
Rotterdamse, zaken. CD’s, DVD’s

en boeken zijn met een Vriendenpas twee tot drie euro goedkoper,
dan de originele prijs. Last but not
least: bij enkele adverteerders krijg
je bij het tonen van de Vriendenpas
kortingen, die er niet om liegen. Een
random-zinnetje, dat vaak onder mijn
mails in discussiegroepen staat is:
‘Niemand is volmaakt. Mijn naam is
Niemand!’ Er zijn maar heel weinig
mensen, die dit geloven. Ik klamp
me dan maar vast aan een uitspraak,
die ene Con Tuyl in de jaren zestig
tegen me deed in een Rotterdamse
radiostudio: “Als je niets te doen
hebt, doe het dan niet hier.”
Délifrance
Ik kom nog even terug op het bakkie
pleur. Ik zal niet ontkennen dat ik
een zwarte ziel heb, maar de oorzaak
daarvan zijn de sloten koffie, die
ik in mijn leven gedronken heb.
Hoe sterker, des te beter. Maar wel
graag een klontje/schepje suiker
extra. Wanneer ik in de stad ben,
duik ik regelmatig een koffietent in
(neen, geen coffeeshop! Hoewel ik
in mijn eerdere leven, als vader in
gezinsverband, alles heb meegekregen rond planten, telen, knippen en
verkopen van wiet, heb ik nooit ‘een
jointje’ gerookt. Ik denk niet, dat ik
veel gemist heb). Duidelijk is, dat
ik zaken bedoel als bijvoorbeeld de
Douwe Egberts Corner op de Binnenrotte. Sinds enkele maanden heeft
deze zaak een nieuwe buur gekregen:
Délifrance, Hoogstraat 131 (tegenover de Bibliotheek). Deze winkel
straalt een Franse sfeer uit, die je,
in hartje Rotterdam, doet verlangen
naar Eiffeltoren, Arc de Triomphe,
maar ook de Cote d’Azur. Délifrance
heeft echter één groot voordeel ten
opzichte van de genoemde Franse
locaties: hier kun je gewoon Nederlands, zelfs Rotterdams spreken. Het
klantenbestand is zeer divers: van de

- Wie zijn deze Van Nelle-werknemers, die veel plezier in hun werk hebben? -

markt bezoekende huisvrouw met
dochter en kleinkind via de ‘Yuppies’
naar de 65plusser, die met een “Hè,
hè …. effe zitten” zich direct thuis
voelt. Met name tussen de middag
weten (middelbare) scholieren de
afhaalbalie van Délifrance te vinden,
want het assortiment dat geleverd
wordt in de winkel, kan ook bezorgd
of afgehaald worden. Koffie wordt er
op de meest uiteenlopende (Franse)
manieren bereid, maar ook belegde
baguettes, provencettes, maaltijdsalades en viennoiserie producten worden geserveerd. Alles is exclusief,
maar de menukaarten tonen prijzen,
waarvoor je geen oud vrouwtje van
haar tasje behoeft te beroven. Ook de
creditcard van een rijk persoon is bij
het afrekenen niet nodig! En wanneer
het te druk is? Nu, dan zit buurman
Douwe Egberts gelijk links.

door Aad van der Struijs

- Reed jij op deze wagens of werkte je binnen? Laat iets van je horen. -

deze ervaringen vinden op een zeer
herkenbare plaats een plek in haar
bijdragen aan de ‘Momenten uit de
Overschiese Samenleving’. Rein
heeft zijn eigen, professionele kennis
van deze voorstad van Rotterdam.
In deel 3 van de ‘Momenten’ gaat
men aandacht schenken aan o.a.
Zuivelfabriek De Combinatie aan de

- Ergens in Rotterdam stond bovenstaand gebouw. Maar waar? -

Overschie
Ik heb mij zes jaar inwoner van
Overschie mogen noemen: van
1966 tot en met 1972 heb ik in de
Ameidestraat gewoond met twee en
later drie kinderen. De Abtsweg was
‘mijn’ winkelstraat en ik ging naar
de Burgemeester Baumannlaan, als
ik geen zin had met bus 32 naar de
stad te gaan. Collega Rein Wolters
en Overschiedeskundige Ada van
Noordwijk zijn bezig aan een serie
(foto)boekjes, die de titel draagt
‘Momenten uit de Overschiese
Samenleving’. Uitgever Voet heeft
inmiddels de eerste twee boekjes op
de markt gebracht. Zowel voor de
samenstellers, als de uitgever geldt
voor deze boeken: “Goede wijn
behoeft geen krans.”
Nu mevrouw Van Noordwijk (‘Aad,
noem me aub Ada’) en Rein aan
uitgave drie werken, hebben zij de
medewerking van de De Oud-Rotterdammer-lezer(es) hard nodig. De
kennis van Ada is zeer persoonlijk.
Als dochter van de zeer christelijke meester K. van Noordwijk
heeft zij haar jeugdervaringen op
een speciale manier gehad. Maar

Oost-Sidellinge. Of zat De Combinatie nu in de Ludolf de Jonghstraat?
Ada en Rein kijken uit naar verhalen
en foto’s, die met De Combinatie
te maken hebben. Het maakt niet
uit of je chauffeur was op één van
De Combinatie vrachtauto’s of ‘op
kantoor’ zat, jouw verhalen en foto’s
zijn welkom.
Van Nelle
Niet iedereen springt omhoog, als je
Overschie en Van Nelle in één adem
noemt. Maar toch was de locatie,
waar in 1930 de huidige Van Nellefabriek verscheen, grondgebied
van de gemeente Overschie. Op 1
mei 1940 veranderde dit door een
grenswijziging. Het is niet meer dan
logisch, dat Ada van Noordwijk en
Rein Wolters Van Nelle ook van binnen en van buiten willen beschrijven.
Beiden wachten op de persoonlijke
verhalen, en ook de foto’s, van de
mensen, die ooit bij Van Nelle aan de
Rotterdamse Schuttevaerweg hebben
gewerkt. Iedereen die informatie
heeft, zowel over Van Nelle als over
De Combinatie, wordt verzocht te
mailen naar overschieboek@telfort.

nl of schriftelijk aan Overschieboek,
Uiterdijk 106, 3195 GK PernisRotterdam.
Snippers
Enige tijd geleden schreef ik over
het bindend karakter van een advies
van de Rotterdamse Straatnamencomissie. Ook schreef ik iets over de
samenstelling van deze commissie.
Ik ontving een correctie van ‘een
burgerlid’ van deze notabelen. Een
advies van de commissie is niet
bindend en de burgerleden zijn gewone Rotterdammers. Eén van deze
vijf leden is Bram Oosterwijk, de
ander is de man, die mij het mailtje
stuurde: Roland Vonk. En laat ik
die namen nu toch regelmatig in De
Oud-Rotterdammer tegenkomen!
Op deze manier zitten wij met z’n
allen in de Straatnamencommissie.
Ik kreeg deze brief te lezen: “In mijn
voorbereidingen voor de stadsexcursie door Rotterdam met een vwo-5
groep, kwam ik de naam “Piswerf”
tegen. Een locatie op de hoek van
de Kortekade en de Oudedijk. Ik
kan echter de herkomst van deze
curieuze naam nergens vinden, wel
dat er mensen zijn geweest, die de
achternaam Piswerf hadden. In de
achttiende eeuw werd die naam vaak
veranderd in Van de Werf of iets dergelijks. Kunt u mij verder helpen?
Ik zit met mijn handen in het haar.
Weet jij iets?”
“O ja, als gids op de RoMeO Lijn
10-ritten, vertelde ik altijd, dat je
met een gezelschap nooit naar de
Chinees op de hoek van de Oudedijk
en Kortekade moest gaan. Er diende
dan rekening te worden gehouden
met lange wachttijden; de naam van
het Chinees/Indische restaurant is
namelijk One Kok.”
Even heel kort: wie herkent het
gebouw, dat elders op deze pagina
staat?
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Een lieverd van honderd jaar
Eén van mijn eerste klussen als leerling-journalist bij Het Rotterdamsch Nieuwsblad, was
verslag te doen van de viering van de honderdste verjaardag van een inwoonster van de
Maasstad. In de jaren zeventig was het behalen van zo’n hoge leeftijd nog een zeldzaamheid.
Een honderdjarige kreeg dan steevast de burgemeester op bezoek en dat ‘nieuws’ moest in
de krant.
haar de hand schudde en feliciteerde, vroeg ik of ik
haar een paar vragen mocht stellen.
Ze vond dat een rare vraag: “Want al honderd jaar
worden mij vragen gesteld, zonder dat mij ooit
is gevraagd of die wel gesteld mochten worden”,
antwoordde ze. “U vraagt maar raak” vervolgde ze,
“maar of ik op alle vragen zal antwoorden, moet u
maar afwachten”. Ze beantwoordde alle vragen en ik
noteerde. Toen we vervolgens nóg een kopje koffie
nuttigden, zagen we dat de lieverd na een paar minuten plotseling werd overmand door vermoeidheid.
Haar ogen vielen dicht.
In de veronderstelling dat ze in een diepe slaap was
verzonken, opperde Van der Louw op een gegeven
moment hardop dat we maar moesten opstappen. Hij
had die woorden nog maar nauwelijks gesproken, of
de jarige mompelde uit slaapstand: “Dat is goed. Ik
zie u over honderd jaar misschien wel weer”.
Ze opende haar ogen en zei toen: “Jullie mogen me
bij het afscheid nemen ook een kus geven hoor!”. Dat
deden we, met veel genoegen.

Met pen en notitieblokje liep ik met een fotograaf
van de redactie op de Coolsingel naar Huize Sint
Anthonius op de Nieuwe Binnenweg, waar de dame
in kwestie al geruime tijd onderdak genoot. Toen
we ons bij het tehuis meldden, werden we door een
vertegenwoordigster van de directie naar een vertrek
geloodst. Daar moesten we wachten op de toenmalige
burgemeester André van der Louw en andere persvertegenwoordigers, opdat we gezamenlijk op het
geplande tijdstip bij de jarige konden binnenvallen.
Een aantal minuten vóór dat tijdstip kwam de burgemeester, met in zijn kielzog de voltallige directie, het
vertrek binnen. Er werd wat gepraat over koetjes en
kalfjes, in afwachting van andere verslaggevers. Die
kwamen niet. Vijf minuten later werden we in een lift
geperst en stegen naar de verdieping, alwaar in een
kamer het feestvarken en familieleden op het hoge
bezoek zaten te wachten.
Presentje
We troffen een krasse en in nog redelijk goede gezondheid verkerende dame in een feestelijk versierde
stoel. De honderdjarige bleek bovendien nog flink
van de tongriem gesneden. En ze was lief, heel lief.
In eerste instantie had ze een onderonsje met de
burgemeester, tegen wie ze onder meer zei, dat ze
geen flauw idee had wie hij was, maar dat hij wel een
mooie snor had. Ze kreeg van Van der Louw namens
de gemeente een presentje. Toen ik aan de beurt was,

Heerlijk
In de lift naar beneden vroeg ik Van der Louw of
hij het een leuke taak vond om bij honderdjarigen
op bezoek te gaan. “Weet u wat het is”, zei hij, “het
gaat niet zozeer om die leeftijd, maar om de mensen.
Zulke fantastische stadsgenoten ontmoeten zoals deze
dame, dat is toch heerlijk. Ik zou soms wensen dat
het hele Rotterdamse ambtenarenapparaat bestond uit

UVV zoekt
nieuwe
vrijwilligers
Heeft u een paar uren vrije tijd over en wilt
u deze inzetten voor iemand die wel wat
hulp kan gebruiken? Meld u zich dan bij
ons. Unie Van Vrijwilligers heeft diverse
vrijwilligersvacatures in de zorg en welzijn:
Een mevrouw van 81 jaar, woonachtig in
Rotterdam Kralingen, zoekt een vrijwilligster met wie zij uitstapjes kan maken als
samen winkelen, ergens koffiedrinken of
eens naar De Efteling. Mevrouw puzzelt,
breit en maakt graag kaarten.
Daarnaast zoekt UVV o.a. vrijwilligers
als poolkracht ziekenhuisbegeleiding (het
verlenen van sociale steun en begeleiding
naar ziekenhuis), gastvrouwen geboortecentrum, kookvrijwilligers, winkelvrijwilligers
voor klein kruidenierswinkeltje, koffie/
theeschenkers en vrijwilligers voor het
restaurant in verzorgingshuis en een vrijwilliger voor receptiewerk.

- Burgemeester André van der Louw bezocht
graag honderdjarigen -

zulke lieverdjes van honderd jaar…”.
“Dat zal in geen honderd jaar gebeuren”, zei ik. “Ik
vrees dat u gelijk hebt”, lachte Van der Louw, waarna
hij serieuzer werd en vroeg: “Maar doet u mij een
genoegen: zet dit alsjeblieft niet in de krant”.
Dat beloofde ik hem. Dat stond toen niet in de krant.
Nu, ruim dertig jaar later, wél.
Ed van Helten (†)

Wij bemiddelen u graag naar een voor
u fijne vrijwilligersplek en we blijven u
daarna begeleiden en ondersteunen.
Wij helpen u graag verder
Heeft u interesse om vrijwilliger te worden?
Neemt u dan contact op met UVV:
010 – 413 08 77 of
info@uvvrotterdam.nl.
Voor meer informatie en een volledig overzicht van de vacatures:
www.uvvrotterdam.nl

Afgelopen nacht weer
geen oog dichtgedaan?

A20

Rotterdam

A15

A15

Eén van de oorzaken van een slechte nachtrust is slapen op een verkeerde

kwaliteitsmerken. Zoals Auping, Hülsta, Tempur, Pullman en Carpe Diem.

matras. Omdat ieder mens een andere lichaamsbouw en slaapvoorkeur

Voldoende keuze dus om de vele slaapsystemen, lattenbodems, boxsprings

heeft is een verkeerde keuze zo gemaakt. Slaapboulevard Kwakernaat

spiraalbodems e.d. onderling te vergelijken.

bezit de juiste combinatie van op maat gesneden adviezen en 2 etages vol

Zodat u binnenkort weer optimaal van uw nachtrust kunt genieten!

A29

Dordrecht

N217

A16

A20

Rotterdam

A15

Middelharnis

A15

A29

Dordrecht

N217

A16

Boonsweg 7 - 3274 LH Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - Tel. 0186 - 60 13 55 - Maandagmorgen gesloten - Vrijdagavond koopavond - Vanaf de Heinenoordtunnel is het nog slechts 5 minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte! - info@slaapboulevard-kwakernaat.nl - www.slaapboulevard-kwakernaat.nl

d’Arc Design Dordrecht

Middelharnis
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TANTE POST
Waterloostraat
Een arbeidersstraat, tussen de Hoflaan
en Avenue Concordia, waar van alles
gebeurde. Zo kon je zien dat na de koeienmarkt de koeien via de Lusthofstraat de
Waterloostraat in werden gedreven. Zij
werden door niets ontziende mensen (drijvers) met lange stokken flink geslagen en
gingen brullend de straat door om via de
Oostzeedijk richting Honingerdijk naar
een boerderij te worden gebracht. Een
leuke straat, met gezinnen waarin acht tot
tien kinderen geen uitzondering waren;
er was zelfs een gezin met 15 kinderen.
Rijke gezinnen woonden hier niet. Het
was heel gewoon dat je een boodschappenboekje had, waarmee je op de pof kon
kopen, onder andere bij Janus Suikerbuik
(kruidenier en waterstokerij). Hij moest
wel eens langer wachten op zijn centen,
totdat bij de klanten de kinderbijslag
binnenkwam. Het was verboden voor acht
uur ‘s avonds vloerkleden te kloppen. Iedereen wachtte in de gang met trapleer en
kleden, totdat de kerkklok van de Hoflaan
acht uur sloeg. Dan werd het druk in de
straat; trapleer uit, lat erop, kleed erover
en maar slaan met de mattenklopper. Die
mattenklopper werd ook wel eens voor
andere doeleinden gebruikt; namelijk op
je billen als je niet luisterde (veel ervaring
mee). Wie herinnert zich nog de bevrijdingsfeesten, de straat was versierd met
vlaggetjes en met verkleedpartijen kon
je prijzen winnen. Tot ieders verbazing
kwamen twee negers de straat in lopen
(gitzwart). Beiden hadden rieten rokjes
aan en waren naakt op blote voeten. Achter hun zwarte huid bleken twee bekenden
te zitten, namelijk Jan van Zon en Piet
Dumee sr.; ze hadden natuurlijk de eerste
prijs. Wie kende niet de familie Schotten,
waar een drieling was geboren, en Jan
Overgaag (Groenteboer), die op een dag
zijn gebit kwijt was dat later terug werd
gevonden in het vat met zuurkool. En
kruidenier Van Hemert, met daarboven
de familie Born (horlogemaker), slagerij
Willemse en A. van Wijk (voorheen
Schooneveld). Aurore, Arkestein,
v.d.Loo, Braax (tabak) en Stolk (van het
reformhuis). Verder woonden er families
als Mulder, Schonerwald, Klein, Dumee,
Henderson, Spierenburg, De Krou, Rath,
Blij en Trum. Terug naar de tijd toen de
Waterloostraat nog heel gewoon was.
Wim Dumee
Terrastuin 155
2665 VN Bleiswijk
--------------------------------------------------

Luijendijk
In uw overigens voortreffelijke artikel
over kruideniersbedrijf Luijendijk in
Rotterdam van 25 januari 2011, is een
storende fout geslopen. Het betreft de
alinea op driekwart van het artikel, waarin
wordt vermeld dat op het kantoor van
filiaal Schieweg de heer Jaap van Dalen
de boekhouder was. Dit is echter onjuist.
Mijn vader was werkzaam als vaste boekhouder in dat filiaal, en er is geen misverstand mogelijk dat het hier gaat om: Jan
van Dalen. Hij ging uiteindelijk in 1962
weg bij Luijendijk, om verder te gaan als
personeelschef (toen heette dat nog zo)
bij Simon de Wit. Ikzelf heb, als school-
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gaande puber, om wat bij te verdienen,
regelmatig vakken bijgevuld in hetzelfde
filiaal, en heb ook de heer Luijendijk nog
persoonlijk gekend. Echter, veel bijzonderheden over die periode kan ik verder
u niet mededelen. Gebruikelijk was om
tijdens de momenten van pauze als jonge
werknemer de heren van koffie en thee
te voorzien. Destijds woonden wij, (de
Van Dalens,) in de Stroobloemstraat in
Schiebroek. Later in de Wilgenplaslaan.
Nog steeds lees ik met grote belangstelling uw blad!

waarin de meeste cafés een eigen voetbalploeg hadden. Er werd vaak gespeeld op
het Schuttersveld in Crooswijk. Ik denk
met weemoed terug aan die tijd; het leven
leek simpeler dan nu. Bezoekers van dit
café waren: Ab en Ria de Klerk, Wim
de Geus, Henk(de baard), Ernst(?), Aad
en Peter Schipper, Wil van der Hoven,
familie Riesmeijer en Hennie Dionysius.
Ik hoop dat ik de herinneringen van
andere, door mij vergeten bezoekers en
de genoemde, nieuw leven in kan blazen.
Laat iets van u horen.

H.J.van Dalen.
Zuidlaarderbrink 23
7812 GA Emmen
--------------------------------------------------

Wijnand Bitter
--------------------------------------------------

Luijendijk (2)
Ook ik heb bij Luijendijk Binnenweg
gewerkt. Begin 1956 ben ik gestopt met
werken, omdat ik in augustus een baby
verwachtte. Ik kan mij nog enkele namen
herinneren, Fietje, Miep, Matti, Wil,
Emmy en niet te vergeten An Schijndel,
onze cheffin. Deze had alles goed onder
de duim. ‘s Maandags hing er een rooster,
dan kon je lezen wat je taak was voor
heel de week. Dat ging altijd met z’n
tweeën; dan was het zemen en boenen
en dan weer vakken vullen, totdat ieder
aan de beurt was geweest. Het was altijd
een strijd, wie er ‘s avonds het meeste
in kassa had. Ik mag wel zeggen dat ik
altijd boven aan het lijstje stond. Met één
persoon had ik het meeste contact; dat
was Emmy. Wij zijn gelijk weggegaan,
allebei een dochter gekregen in augustus
en de baby’s ook nog dezelfde naam
gegeven, Ellen. Emmy was ongeveer de
oudste verkoopster. Helaas heb ik nooit
meer iemand gezien of ontmoet. Mijn
meisjesnaam is Nette de Bruin 76 jaar.
W.M Los de Bruin
Prikkorf 220
3192 ZD Hoogvliet
010-41613196
--------------------------------------------------

Café Sport
Mijn herinnering aan dit buurtcafé uit Het
Oude Noorden gaat terug tot ongeveer
1960. Het café was toen in handen van
Jack en Ant Sies, die het hadden overgenomen van de familie Katwijk. Jaap
was niet geschikt als kroegbaas en heeft
mogelijk daarom tegenover het café een
sigarenzaak overgenomen van mevrouw
Baan. Tegenover café Sport was de
fietsenzaak van mijn ouders (Verbi Sport).
Jack Sies herinner ik mij als de alter ego
van Frank Sinatra, hetzelfde postuur,
dezelfde flair en dezelfde smaak, hij had
een Chevrolet Impala cabriolet, wit met
rode bekleding. De barkeeper was Jan van
Dijk, naar mijn mening een vakman. Jack
is te vroeg gestorven. De periode waar
Jan Termaaten informatie over zoekt, is
vanaf ±1965 en later. In deze periode was
ik 16 jaar en bezocht café Sport regelmatig. Ik heb hier leren pokeren, handje
raaien en dobbelen. Biljarten kon ik al.
Het was een geweldige tijd, die werd gekenmerkt doordat mensen alles van elkaar
wisten, zich met elkaar bemoeiden en
elkaar hielpen als dat nodig was. Een tijd

Verfhandel
Ik wil graag reageren op het stukje ‘Rotterdam Zuid, het wonen bij de boeren’.
Ha, ha, ik was een schippersdochter.
Toen ik zes werd, moest ik naar school
en kwamen we op het Noordereiland te
wonen. Ik heb daar het bombardement
meegemaakt. Allebei de ‘punten’ van het
eiland stonden in brand. Op De Boompjes
was vuur en De Statendam bij Katendrecht lag uit te branden met hoge vlammen. Wij konden geen kant op en waren
ingesloten op het eiland. We mochten van
de Duitsers niet de brug over. Na een paar
dagen zijn we toch de brug over gegaan
naar Zuid. Via kennissen konden we een
woning betrekken, die eigenlijk veel te
klein was voor ons gezin met drie kinderen, maar we hebben het toch gedaan.
We wilden van het eiland af. We kwamen
in de Noordpolderstraat terecht. Na twee
jaar, in 1943, leerde ik mijn man kennen,
die knecht was bij de firma Hoek, een
glas- en verfhandel in de Slaghekstraat.
59-61. Daarom vond ik het leuk dat stukje
te lezen. In 1950 zijn wij getrouwd en in
1955 heeft mijn man Jan van de Polder de
zaak overgenomen van de heer Hoek. Wij
zijn toen in IJsselmonde gaan wonen. Hij
heeft er een bloeiende zaak van gemaakt
met dertien man personeel. De zaak van
Piet Butter, die ermee stopte, heeft mijn
man erbij genomen. Aan de overkant
naast slagerij Pool heeft hij nog een zaak
geopend in autolakken. Iedere kleur werd
gemaakt. De klanten kwamen van heinde
en ver. Dat was begin jaren zestig meen
ik. Maar een filiaal aan de Sliedrechtstraat
heeft hij nooit gehad. Dat is een fout.
Wel woonden wij privé in Pendrecht.
Wegens ziekte moest mijn man de zaak
overlaten aan zijn personeel. Dat heeft hij
nooit kunnen verwerken. De zaak ging
achteruit. Na een aantal jaren moest hij
de zaak voor heel weinig geld verkopen.
Ze hadden de schuld hoog laten oplopen.
Dat vond mijn man verschrikkelijk. Zijn
ziekte is nooit meer overgegaan. Hij heeft
twintig jaar pijn gehad en is uiteindelijk
op 82 jarige leeftijd overleden. Deze
maand is dat twee jaar geleden.
Mevr. v.d. Polder
--------------------------------------------------

Opleidingsschip
‘De Nederlander’
In De Oud-Rotterdammer van 25 januari 2011 stond een verhaaltje over het
Opleidingsschip ‘De Nederlander’. Dit
schip heeft na de oorlog vier tot vijf jaar

in de Schie gelegen aan de linkerkant
van de Mathenesserbrug, gezien vanaf
de Aelbrechtskade. Wij woonden vanaf
1940 tot 1951 op de Aelbrechtskade 79
en konden de opleiding aan boord volgen.
De jongens maakten hun afspraakjes met
meisjes onder de brug. Soms lagen er
twee opleidingsschepen. De Nederlander
lag er echter altijd. Aan de Aelbrechtskade kant lagen schepen die schillen en
andere voedselresten kwamen ophalen.
De schillenboeren losten er dagelijks
hun schillen, die ze in de stad verzamelden. In die periode waren er zelfs nog
enkele hondenkarren. Met grotere jongens
verzamelden wij oud ijzer, dat we met
betonnen haken aan een lijn uit de Schie
visten. We hebben zelfs een keer een
aantal geweren opgehaald. Deze waren
van Duitse soldaten, die in 1944 dronken
van een feestje , gezeten op een wagen
getrokken door paarden in de Schie reden.
Men had de olielampen verwisseld. Het
was niet leuk, mijn ouders waren bang
voor represailles en hielden ons van het
raam weg.
C.J. Heij
Meidoornsingel 75
3053 BK Rotterdam
010-4181133
c.j.heij@hetnet.nl
www.keesheij.nl
--------------------------------------------------

Metamorfose
In De Oud-Rotterdammer deed ik een
oproep. Ik was op zoek naar het boek
Metamorfose. Ik heb het boek intussen in
mijn bezit. Maar ik kreeg ook een groot
aantal andere boeken aangeboden. Ik
ga er een voormalige buurman blij mee
maken. Er waren veel reacties, maar ik
ben per abuis wat adressen kwijt geraakt.
Iedereen bedankt voor de reakties.
W. Koelewijn
w.koelewijn3@kpnmail.nl
--------------------------------------------------

Putsebocht
Complimenten over het stukje van de
Putsepleinkerk en de Putsebocht. Met
veel plezier heb ik dit gelezen. Ik weet
nog dat er ook de ULO in de Wielerstraat was, met als hoofd E. van Hoeven,
wonende aan de Groene Hilledijk. In
de Wielerstraat kwamen veel leerlingen
uit Ridderkerk, Slikkerveer, Bolnes,
IJsselmonde, Rijsoord, Barendrecht,
Heerjansdam en Zuidland. Tussen de
middag gingen wij naar de zaal van de
Putsepleinkerk om ons brood op te eten
onder leiding van koster Jan de Haan. Een
gezellige tijd om op terug te kijken. Na
mijn schooltijd ben ik gaan werken bij
de firma Van Klaveren, een loodgietersbedrijf gevestigd aan de Putsebocht
- hoek Heer Nicolaasstraat. De heer Van
Klaveren verhuurde de bovenetage aan
verpleegsters, die in de kraamkliniek
werkten. Bij het bedrijf Van Klaveren
werkten ongeveer twintig mensen. Ik heb
er na mijn schooltijd vier jaar gewerkt.
De heer Van Klaveren was voorzitter van
de Oranje Vereniging Rotterdam Zuid. De
heer Lodder uit de Dahliastraat had een
drukkerij en drukte de programma’ s voor

feestavonden van de Oranje Vereniging.
Ook de heer J. Hagenstein was bestuurslid. De feestavonden werden gehouden
in Spes Bona aan de Dordtsestraatweg.
De avonden die gehouden werden, waren
echt om te genieten.
Naast de firma Van Klaveren was een
kapsalon en daarnaast P. de Waard met
groente en fruit. Tegenover Van Klaveren
aan de Putsebocht - Heer Nicolaasstraat
was slagerij Gerritsen, daarnaast een
boekhandel en drogisterij en net voorbij
de Zwedenstraat Stucadoorsbedrijf
Doremans. Een zoon van Doremans is
getrouwd met een dochter van de familie
Steenbrugge uit de Stokroosstraat en haar
vader was weer eigenaar van de radiatorenfabriek aan de Eversdijkstraat. De
firma Van Klaveren is in 1957 of 1958
overgegaan naar de familie J.de Drijver.
H. de Bruin-Oprel
Kon. Emmalaan 29-16
3851 XE Ermelo
--------------------------------------------------

Kerstfeest op Zee
In de uitgaven rond Kerst en Oud en
Nieuw las ik herinneringen aan de
“Kerstkist”. Veel mensen hebben daar een
leuke herinnering aan; Ikzelf trouwens
ook, want ik zat in de zestiger jaren op
zee. Ik vroeg mij toen al af wie die mensen toch waren die zomaar een cadeautje
gaven aan wildvreemde zeelui. Welnu,
die vraag is inmiddels beantwoord,
want ik doe het nu zelf met een groep
vrijwilligers. Afgelopen kerst hebben
3618 zeelieden op 271 schepen onder
Nederlandse vlag een cadeautje onder de
boom gevonden. Twintig van hen waren
zo gelukkig een cadeau met handgeschreven kerstwens van H.M. de Koningin
te ontvangen. Het comité Kerstfeest op
Zee bestaat nu 63 jaar en we hopen er
voorlopig nog mee door te gaan.
Op de voorpagina van de uitgave van 25
januari wordt rederij Vroon genoemd.
De Kerstdoos, zoals die nu is, wordt
ook aan boord gebracht van de schepen
onder Nederlandse vlag die deze rederij
heeft. Ruim dertien jaar geleden heb ik
op verzoek van de toenmalige voorzitter,
een gepensioneerde gezagvoerder, het
roer overgenomen. Het is nog steeds heel
dankbaar werk. Al snel na de overname
heb ik het geheel, samen met mijn
vrouw, behoorlijk gemoderniseerd. Uit
de reacties van de schepen via internet
en bij onze bezoeken aan boord alsmede
in onze contacten met de rederijen vernemen wij dat de bemanningen er nog
steeds heel blij mee zijn. In de tijd waarover de schrijvers het hebben was deze
organisatie veel groter. Er waren veel
meer schepen onder Nederlandse vlag en
die hadden elk drie tot vijf keer het aantal
bemanningsleden dat schepen nu hebben.
Vroeger werd er ingepakt in Rotterdam,
Amsterdam en Delfzijl en verder nog
in Londen, New York en Singapore. Nu
is het alleen nog in Rotterdam. Voor de
lezers die herinneringen hebben aan de
kerstkist verwijs ik naar onze website :
www.kerstfeestopzee.nl
G.G. de Goede
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Adamshofstraatschool (2)
Hallo vrienden en vriendinnen van de
Adamshofstraatschool van 1945 en
daarna. Het gaat om het zesde, zevende
en achtste leerjaar. Ik roep jullie op
om een reünie te organiseren. Ik leef
eenzaam in Zeeland. Zijn er onder jullie
ook eenzamen? Bel mij.
Chr. C. Gest
Nieuwe Vlissingseweg 16, 4335 JB
Middelburg
01186-643607
-------------------------------------------------

Adamshofstraatschool
Op de schoolfoto (5e klas, eind jaren veertig) van de toenmalige Lagere Onderwijsschool aan de Adamshofstraat in Rotterdam-Kralingen, herken ik bijna
niemand. Rechts op de foto zit hoofdonderwijzer de heer Van Alkemade. Links
staat de klasseleraar, de heer De Koning, die aan het eind van een middag wel
eens voorlas uit een jongensboek van mij; ‘De buit van de Steenarend’.
Ik sta helemaal achteraan voor de rechterhoek van de linker wandkaart (half achter de jongen met de diagonaal geblokte slipover) en rechts naast mij staat mijn
schoolvriendje (midden wandkaart) Tonnie van Hee. Ik herinner mij nog een paar
namen: Kasper Merk, Ko(otje) Vermeulen, Ida Plug, Tini van der Torre.
Cor Teeuwen kan ik nog duiden. Hij staat als tweede voor het raam, rechts naast
meester De Koning. Cor had rood haar..
Misschien zit tussen al deze meisjes ook Ans Verkaik uit Nieuw-Beerta, die over
deze school, die nu dus blijkbaar ‘Tweede Park Rozenburgschool’ heet, in De
Oud-Rotterdammer van 29 juni 2010 een oproepje schreef. Zij noemde onder
meer Kitty Wulfelee, maar die zat in een andere klas dan ik. Ans Verkaik zat
waarschijnlijk een klas hoger en dus zal deze klassefoto voor haar niet de goede
zijn. Mocht ú een kopie van deze foto op uw computer willen ontvangen, stuur
mij uw e-mailadres en u krijgt hem. Als u geen computer hebt, kunt u natuurlijk
ook bellen (010-4705768).
Tot slot wil ik melden dat ik nog enkele klassefoto’s uit die schoolperiode heb.
Ook nog van de Mulo aan de Taxisstraat.
Chris Bezooijen
Blikslagerstraat 25
3123 PL Schiedam
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
010-4705768

Terreinchef Sparta
Ik ben bezig met het schrijven een boek
over mijn opa, genaamd Karel Pieters,
geboren 20 februari 1903 te Rotterdam
en overleden op 8 december 1976. Zijn
dochter, mijn moeder Petronella (Nel)
Pieters - Van Dam, is nu 79 jaar en wil
proberen voor haar 80e verjaardag het
boek klaar te hebben. Een groot deel van
zijn leven heeft mijn opa als terreinchef bij de betaald voetbalvereniging
Sparta gewerkt. Hij is bij Sparta meer
dan 40 jaar in dienst geweest. Voor zijn
verdiensten is hij geridderd en heeft hij
van de betaald voetballers in die tijd van
aanvoeder Hans Eijkenbroek een gouden horloge gekregen. Mijn opa heeft
met mijn oma lange tijd op het Kasteel
gewoond en gewerkt. Mijn opa was
geliefd en te herkennen aan zijn licht
gehandicapte linkerarm. Ik ben op zoek
naar mensen, die mijn opa kenden.
Gerard van Dam
Weena 31a, 3013 CC Rotterdam
06-33083662, 06-51077122
Gerard0405@hotmail.com
-------------------------------------------------

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

Dr. H. Piersonschool
We zoeken nog acht oud-leerlingen!
Wie helpt ons aan de adressen van:
Pierre Nieuwland, Peter de Jong, Jan
Bouman en Bert Hardon. Marian van

Rij, Anja Meijer, Toos Peereboom en
Lenie Benée. Klas 5 van het schooljaar
1961/1962 van de Dr. H. Piersonschool
komt op 9 april 2011 na 50 jaar bij
elkaar voor een bijzondere reünie. We
komen samen in de school, die er nog
steeds staat in Rotterdam-Blijdorp, in
de Sonmanstraat. De bovenstaande
leerlingen zoeken we nog, de rest is
gevonden. Het zou zo leuk zijn de klas
grotendeels compleet te hebben. Ook
onze leerkracht, dr. Frank Ferdinand, is
op de hoogte en heeft beloofd te komen.
Wie helpt ons verder?
Mieke Thieme
lingeleeuw@cs.com
-------------------------------------------Theewis
Ik zoek de heer Theewis die in 1953
in de Jericholaan woonde. Wij waren
dienstmaten op vliegbasis Woensdrecht,
ook in 1953. Ik woonde in die tijd in
Rotterdam Noord, maar mijn vriendin
woonde op de Crooswijkseweg, waar
hij op visite is geweest. Ik ben benieuwd
of de man nog leeft. Ik heb nog een foto
van hem uit die periode.
Kees Boshuizen
Lijsterbesstraat 11
4711RJ Sint Willebrord
0165-389977
------------------------------------------------Wim den Outer
Wim wordt gezocht door oud collega’s
van afd. bestrating- gemeentewerken
Rotterdam. Als u hem kent of iets weet
over Wim den Outer graag even een
mailtje of telefoontje aan:

de volgende oudklasgenoten van de
Schonebergerweg-mulo: Nora Havelaar,
Anneke Maaten, Hanny Müller, Basti
v.d.Meer, Matty Jongepier, Irene Neher,
Leny Veenhoven, Nelly v.d.Steen,
Marijke v.d.Brink, Corry v.Loon, Thea
v.Eijk en Mia Colette. Meld je s.v.p. aan
via onderstaand emailadres.
Doris Houthuyse
Ineke Martijn
ineke-ilse@kpnplanet.nl
-------------------------------------------Reünie Kuyper, Van Dam &
Smeer BV
Graag willen we oud-collega’s van
cargadoorsbedrijf Kuyper, van Dam
& Smeer BV oproepen zich aan te
melden voor de reünie op zaterdag 14
mei aanstaande. Voor aanmeldingen of
meer info:
C.Koogje, Schiedam
010-4261177
ceeskschiedam@12move.nl
-------------------------------------------Zwembaden
Mijn vraag: Ik zou graag willen weten
wat de openingsdatum is van het zwembad Overschie of het Alexanderbad of
het zwembad in Hoogvliet. Ik heb van
alle drie de opening verzorgd tijdens
mijn werk. Ik dacht rond 1971, maar de
exacte datum weet ik helaas niet meer.
Wim Hokke
wim.hokke@gmail.com

wimpost@hetnet.nl
010- 4472186
------------------------------------------------Mulo Schonebergerweg
Voor onze reünie zijn wij op zoek naar
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Ruigrok
Voor een tante van mijn man vraag ik of
ergens foto’s zijn van zuivel-/kaaswinkel van Ruigrok van de Werven in de
Raephorststraat, hoek Tochtstraat. Dit
was van haar vader, mijn man zijn opa.
Deze tante woont in Glanerbrug en is
83 jaar. Hopelijk zijn er nog mensen die
foto’s hebben. We zouden haar er een
groot plezier mee doen.
G.Nieuwenburg
nieuw45@xs4all.nl
---------------------------------------------Familie Aandagt
Als meisje van veertien jaar werkte ik
als leerlingverkoopster in een Galanteriewinkel in de Hoogstraat in Rotterdam. Dat was in 1938-39. Die winkel
was van de familie Aandagt, ze waren
van Joodse afkomst. Ze hadden ook nog
een groothandel in emaillen waren op
de Goudsesingel. Ze zijn in de oorlog
opgepakt en omgekomen. Ik ben nu 86
jaar en loop steeds met de vraag rond of
er nog nazaten zijn. Misschien willen
zij wat meer van hun familie weten. Als
dat zo is, kunnen ze contact opnemen.

B. Oudenaarden-Van Yperen,
Buitenbassinweg 312
3063 TC Rotterdam,
010-4138083
----------------------------------------------Elly Smit
Ik ben op zoek naar mijn nicht Elly
Smit, dit is haar meisjesnaam, geboren
rond 1948. Zij is een dochter van Arie
en Riet Smit, die destijds in de Sophiastraat 12 (nummer weet ik niet zeker) in
Kralingen woonden. Mochten er mensen zijn die weten waar Elly woont, dan
zou ik het erg ﬁjn vinden als u contact
met mij opneemt.
010-2280225
r.smit149@upcmail.nl
----------------------------------------------Allochtoon
In De Oud-Rotterdammer van 23 maart
2010 las ik een verhaal over ‘De eerste
allochtoon in het Westen’. En ‘Mijn
vader, geboren in Farmsum (Delfzijl). Ik
dacht nog: ‘Mijn moeder is daar ook geboren’. In de jaren ’40 zijn ze verhuisd
naar Rotterdam en in 1946 werd ik daar
geboren en in 1950 mijn zus. Wat blijkt:

Aad Westerkamp is mijn neef en zijn vader de broer van mijn moeder. Geweldig
om dit stukje te lezen en de foto’s van
mijn familie te zien. Alleen jammer
dat ik niet weet waar Aad Westerkamp
woont of wat zijn telefoonnummer
is. Ik zou heel graag contact met hem
hebben. Ik ben al 40 jaar getrouwd en
heet nu Kamminga (meisjesnaam Janny
Elisabeth Kooistra).
Van Donkelaarstraat 19
033-4727066
3815 NH Amersfoort
tamminga@ziggo.nl
------------------------------------------Zwart-Wit
Ik ben op zoek naar oud-spelers en
-speelsters van de voetbalvereniging
Zwart-Wit uit Rotterdam, die is opgegaan in de club HOV.
H.J. Termeer,
Jan Porcellisstraat 27a
3021 TP Rotterdam
secretaris@hovdjscr.nl

De eerste krokussen zijn inmiddels tevoorschijn gekomen. Helaas maakt een groot Rotterdammer dat niet meer
mee. De grootste kleine voetballer, die Rotterdam voortbracht, is niet meer. Een troost is de prachtige en waardige
wijze, waarop de supporters afscheid van hem hebben genomen. Dat verdiende hij als geen ander. Natuurlijk weet
u al lang over wie we het nu hebben. Zijn naam komt voor de in oplossing van de vorige krant:

Boomgaardstraat
Zijn er nog mensen die in de Boomgaardstraat hebben gewoond in de
periode tot 1960-1970. Wij willen graag
in contact komen met wat mensen voor
een reünie. We zien uw reactie met
plezier tegemoet
Corry Bisschops-Rambas
c.rambas@gmail.com

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 16 FEBRUARI 2011
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

De volgende inzendingen worden beloond met een CD van The 3 Jacksons:

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

M. van Beusichem,
C. Kins Oostrum.
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Verticaal
1. halsriem voor paarden; 2. titel (afk.); 3. mannetjesolifant; 4. melkklier; 5.
adellijke dame; 6. zijrivier van de Donau; 7. glas sterke drank; 8. jongensnaam;
9. straalvliegtuig; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. oorspronkelijke bewoner
van de Filippijnen (pygmee); 16. duw (zet); 18. troefkaart; 20. lidwoord; 21. jongensnaam; 23. honingdrank; 25. hetzelfde (Lat.); 26. lusthof; 27. ambtsgewaad;
29. menseneter; 32. plaats in Noord-Holland; 34. hertensoort; 36. Italiaanse
componist; 37. jongensnaam; 39. volgens Islamitische voedselvoorschriften
geslacht vlees; 40. bontsoort; 42. doodslag (met voorbedachte rade); 43. theater in Amsterdam; 45. vurig strijdpaard; 46. meisjesnaam; 51. ampère (afk.);
53. vlokje (pluisje); 54. keukengerei; 55. plaats in Duitsland; 56. deel van boom;
57. vlug (rap); 59. afkomstig uit Ierland; 60. cijferlijst; 62. beslissingswedstrijd;
63. in vele soorten voorkomende plant; 66. olie (Engels); 67. diversen (afk.); 69.
onwrikbaar; 71. grappig dier; 73. dans in driekwartsmaat; 74. kerel (man); 75.
zwemvogel; 78. waterloop; 80. zeepwater; 82. voegwoord; 85. muzieknoot.

Fred Nouwen
Frednouwen@online.nl
-----------------------------------------------

Joost Visbeen,
Wilhelmina van Pruisenlaan 17
2807 KE Gouda
visbeen1@planet.nl
-----------------------------------------------

Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons

COEN WAS ECHT DE BESTE LINKSBUITEN

Horizontaal
1. plaats in Duitsland; 7. miljoen maal miljoen; 12. wisseling van haren/veren;
13. voornaam van een der Beatles; 14. rivier in Utrecht; 15. langspeelplaat (afk.);
17. rivier in Rusland; 19. opening (kier); 21. laatstgenoemde (afk.); 22. rekenopgave; 24. nazien en eventueel herstellen van een motor; 27. voorzetsel; 28. eetlust; 30. aangesloten bij een vereniging; 31. naaldboom; 32. troep of rommel;
33. mannetjesbij; 35. fijne mist; 37. spinnenwebweefsel; 38. plaats in Utrecht;
41. nietig (zwak); 42. klein vorstendom; 44. naar beneden; 46. gewicht; 47.
vruchtbare grondsoort; 48. bekende Braziliaanse voetballer die bij PSV speelde;
49. deel van bestek; 50. platte schop; 52. rivier in Italië; 54. afkomstig uit Vlaanderen; 56. int. autokenteken Barbados; 58. deel van een ei; 61. omhulsel van
een lamp; 62. dapper en stoer; 64. voor (in samenstelling); 65. jongensnaam;
67. projectieplaatje; 68. ivoor; 70. ladder; 72. Engelse jenever; 73. rukwind; 76.
vruchtennat; 77. int. autokenteken Israël; 78. vulkanisch product; 79. gewas
(grondstof voor linnen); 81. rivier in Italië; 82. Engels bier; 83. jaargetijde; 84.
gevangenis; 86. land in Noord-Afrika; 87. bewondering (waardering).

deze familie was een Rotterdams meisje
geplaatst. Zij was ongeveer 10 jaar. Ik
was zelf 7. Zij heet Rita Kruidenier. Af
en toe kwam haar moeder op bezoek. Zij
reed het traject vanuit Rotterdam op een
ﬁets, voorzien van surrogaat banden.
Ik heb geen foto van Rita, maar zou het
leuk vinden met haar in contact te komen. Ik heb helaas geen foto van haar.

Rita Kruidenier
In 1944 werd ons gezin vanuit Nieuwe
Tonge geëvacueerd naar Westernieland
in Groningen. De reden was dat het
eiland Goeree Overﬂakkee onder water
werd gezet. In Westernieland kregen wij
de woning toegewezen van Tetje Kraai,
een oudere dame, die haar intrek nam
bij haar zuster in Pieterburen. Naast
ons woonde de familie Borgman. Bij

Puzzel mee en win !!!
A.A. van Daal,
P.J.M. Brien,
C.H. Berghout-Schuit,

Snelwiek
Rotterdamse Handbalvereniging
Snelwiek bestaat dit jaar zeventig jaar.
Om dit te vieren worden op zaterdag 18
en zondag 19 juni op ons veld diverse
activiteiten georganiseerd. Een van
deze activiteiten is een ‘open huis’
voor oud-leden waar ze kunnen praten
over verleden en heden en oude foto`s
kunnen bekijken. Om zoveel mogelijk
mensen te kunnen uitnodigen hebben
wij huidige (e-mail)adressen nodig
van oud-leden. Bent/kent u iemand die
bij Snelwiek gespeeld heeft, geef dan
alstublieft het adres door aan:
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
Voor slechts € 2,20 per week speelt u mee en maakt u wekelijks kans op 010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67.
duizenden prijzen, oplopend tot € 100.000! Wint u een prijs, dan mag u
dezelfde prijs ook aan vijf vrienden geven! Wint u een auto? Dan winnen
uw vijf deelnemende vrienden ook! Wint u de wekelijkse € 100.000 dan
mag u nog eens € 100.000 verdelen onder uw vijf vrienden. Door mee te
doen aan de VriendenLoterij maakt u niet alleen kans op duizenden geweldige prijzen, maar steunt
u indirect ook Humanitas met uw deelname. Een makkelijker manier om Humanitas te steunen is
bijna niet mogelijk! Bestel vandaag nog uw loten en speel mee!
Ga naar www.humanitas.nu of www.humanitas-rotterdam.nl of stuur het ingevulde formulier
rechtstreeks op naar de vriendenloterij!

Maak elke week kans op grote prijzen en speel mee
met de Vriendenloterij voor de Stichting Humanitas

Word vriend van
Humanitas!

Voor
hetzelfde geld
heb je
tweemaal
zoveel
werkplezier

Wij zoeken voor de wijkzorg
bij Humanitas-Feijenoord:

Verzorgenden IG en
verpleegkundigen
010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

