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Lekker verdienen aan schilderijtjes
D. de Knegt vroeg in een oproepje in De Oud-Rotterdammer van 20 augustus informatie over lijstenfabriek Décé;
welnu, die heb ik. De lijstenfabriek Décé, met als directie
de gebroeders Peeters, was
in de jaren zestig gevestigd
aan de Voorhaven in Delfshaven. Naast hun fabricage
van lijsten verkochten ze in
de jaren zestig schilderijen
en reproducties van populaire
afbeeldingen.
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In die jaren was het mode je huis in
te richten zonder wandversiering; een
soort minimalisme, dus alle schilderijen werden van de wand gehaald. Men
zat naar kale wanden te kijken met enkel een klok en een hangplant aan de
muur. Voor kunstschilders was er geen
droog brood te verdienen. Doordat
Décé internationaal georiënteerd was,
kwam er een export van schilderijen
naar Amerika op gang.
Op aanvraag
Vele academisch gevormde kunstenaars schilderden taferelen op
aanvraag en leverden hun werken af
aan de Voorhaven. Zonder signatuur
ter voorkoming van herkenning en
gezichtsverlies, daar een deel van
hen onder de Beeldend Kunstenaars
Regeling (BKR) viel. De fabriek aan
de Voorhaven leek wel een bijenkorf;
vele beeldende kunstenaars kwamen
hun werken aanbieden. Er was zelfs
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hemel, men kon zelfs ijskasten aan
eskimo’s verkopen. Er kwam steeds
meer vraag naar andere afbeeldingen
in diverse formaten, zodat het de
moeite waard was ze zelf te fabriceren, met gebruik van thuiswerkers.
Een groot deel van de familie deed
enthousiast mee.
De zigeunerin hing in menig huiskamer

een werknemer, die tot dagtaak had de
ongesigneerde losse doeken van een
gefantaseerde signatuur te voorzien,
om ze vervolgens in kartonnen kokers
voor transport te verpakken.
‘s Zaterdags was de kunsthandel van
mijn vader aan de Zaagmolendrift een
ontmoetingsplaats met vakgenoten
als Adri Verveen, Jan Sieber, Wim
Scharmanni, Jan Shaeffer en Johan
Lambilion, die naast schilder ook poppenkastspeler was. Het was er altijd
gezellig en mijn vader keek niet zo
nauw wat schoonmaken betreft, dus
iedereen voelde zich op zijn gemak.
Paneeltjes
Sieber was een kleinkunstenaar; hij
kon met een humoristische stijl prachtige gedichten voordragen. Op een

zaterdag zaten er een paar kunstschilders na te denken hoe ze mij konden
helpen aan een zelfstandige baan. Jan
Shaeffer zei dat hij iemand in Delfshaven had ontmoet, die paneeltjes
maakte zonder lijst met een plaatje
erop, het geheel was mooi afgewerkt.
Dat bedrijfje zocht iemand die dat zou
willen verkopen. Het toeval wilde dat
de inrichting van de woningen weer
begon te veranderen, kale wanden
vond men toch maar niks, zodat er
weer schilderijen werden opgehangen,
maar wel zonder lijst.
Het klonk goed, dus op een dag naar
Delfshaven gereden. Op bezoek bij
ene Jan Hovener, die met zijn vrouw
op een bovenverdieping die paneeltjes
met een plaatje zaten te fabriceren. Ik
heb wat voorbeelden meegenomen en

Het beste wat ú nog kunt geven!

Zie onZe
advertentie op pagina 6
voor acties en overige
informatie.
www.tpphagen.nl
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ontslag genomen bij mijn baas.
Wanhoop
Op een maandagmorgen in 1967 ging
ik op pad met mijn Fiatje 600 om die
dingen te verkopen. Allereerst ging
ik natuurlijk naar Rotterdam, maar
ik verkocht die dag helemaal niets.
De volgende dag naar Waddinxveen, Gouda, Zevenhuizen, ook daar
verkocht ik tot mijn wanhoop niks.
Totdat ik bij de firma Van de Willik
in Boskoop kwam. Die kocht tot mijn
opluchting voor 162 gulden. Wat er
daarna gebeurde, grensde aan het
ongelooflijke. Bij elke winkel was het
raak. Na verloop van tijd mocht ik
zelfs aan Vroom & Dreesman leveren.
De Fiat werd een Volkswagenbus.
Destijds groeiden de bomen tot in de

GRATIS TAXATIE
Munten, postzegels
bankbiljetten en
oude ansichtkaarten

Tijdens verzamelbeurs zondag 6 oktober,
Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61
van 10-16 uur met mogelijkheid tot verkoop
of veiling. Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
         

030-6063944 / www.mpo.nl

Kunstgrepen
De juiste prenten vinden was de grootste zorg. Ik bezocht groothandels,
zoals Spanjersberg aan de Hoogstraat,
Hoenkoop aan de Zaagmolenstraat,
maar ook Décé aan de Voorhaven.
De gebroeders Peeters hadden een
neus voor de aankoop van populaire
afbeeldingen zoals Jongen met traan,
zigeunerinnen en Manuéla’s, zodat
succes verzekerd was.
Toch, aan alles komt een eind.
Men begon naar echte schilderijen
te vragen naar aanleiding van het
televisieprogramma Kunstgrepen,
gepresenteerd door Pierre Jansen, met
als gevolg dat ik tot mijn pensioen
getracht heb daaraan te voldoen.
Cees van Yperen
c.yperen1@chello.nl

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: (010) 480 34 71 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl
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wij zijn er om u te helpen

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

Uitvaart Zorgcentrum van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Christel Oudshoorn

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

back office medewerkster

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

NIEUW IN ROTTERDAM‐NOORD
Uw specialist op het gebied van:

SOPHIA

 Klikgebi�en

 Frame‐protheses

 Kunstgebi�en

 Implantologie

 Repara�es

 Mondhygiëne

Bent u toe aan een (nieuwe) prothese of hee� u last
van een loszi�end of pijnlijk kunstgebit?
Proteer van onze openingsac�es en neem contact op
voor een gra�s en geheel vrijblijvend intakegesprek
voor een kunstgebit (op implantaten). U ontvangt bij de
deni�eve plaatsing VVV bonnen ter waarde van
maximaal € 200,‐!

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

AANTREKKELIJKE
OPENINGSACTIES!

IS TIJDELIJK • WACHT NIET TE LANG, DEZE ACTIE IS TIJDELIJK • WACHT NIET TE LANG, DEZE ACTIE

Gordelweg 152 • 3038 GE • Ro�erdam • 010 ‐ 465 44 50
info@tppsophia.nl • www.tppsophia.nl
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Marco Leer
Leer 0186-603268
0186-603268
Marco
Nijverheidsweg
31 -- Heinenoord
Heinenoord
www.marcoleer.nl -- info@marcoleer.nl
info@marcoleer.nl
Nijverheidsweg
31
-- www.marcoleer.nl
Marco
Leer
0186-603268
Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

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

€ 379,00

LAMINAAT

v.a. € 19,75 p/m2
GRATIS GELEGD*

Bijpassend nachtkastje € 149,00

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

* vraag naar de voorwaarden in onze winkel

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl
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Betaald voetbal was geen vetpot
Als Nijmegenaar van geboorte voetbalde ik bij Quick als amateur (tot 1954) en bij NEC als semiprof (in seizoen 1956/57). In 1954 vestigde ik mij in Rotterdam, waar ik graag bij Sparta had gespeeld. Ik meldde mij aan,
maar destijds was er nog een ballotagecommissie, die over de toelating van nieuwe leden besliste. Ik heb tot
op heden nooit iets van Sparta vernomen.
Op een donderdagavond werd er thuis
in Rotterdam, waar ik bij mijn verloofde
inwoonde, gebeld en stonden de directeur van Het Rotterdams Parool (tweede
voorzitter), de heer Van Heusden, en de
secretaris van Neptunus plotseling voor
onze deur. Zij wilden een gesprekje met
mij. Op dat moment had ik nog geen werk
in Rotterdam, dus toen ik een baan kreeg
aangeboden bij eerdergenoemde krant op
de abonnementenafdeling, hoefde ik niet
lang na te denken. Voorwaarde was wel
dat ik van Quick Nijmegen overschrijving zou vragen naar Neptunus en gelijk
de eerstkomende
zondag tegen VUC
(uit Den Haag) op
het Spartaterrein de
degradatiewedstrijd
mocht meespelen. Ik
tekende direct.

Betaald voetbal
Zo gezegd, zo gedaan. Op de bewuste
zondagmiddag stond
ik in het uitverkochte
Spartastadion en
scoorde na ongeveer
zeven minuten de

1-0. Na rust kwam VUC op gelijke hoogte
en de wedstrijd eindigde in 1-1. De week
daarop naar Den Haag, waar de beslissing
moest vallen. Helaas verloren wij daar met
2-1 en Neptunus degradeerde. Inmiddels
ging het betaald voetbal in en ik vroeg een
onderhoud aan met het bestuur van Xerxes.
Met mijn plakboek kon ik aantonen dat ik
een goalgetter was. Het gehele bestuur zag
het wel in mij zitten en zo belandde ik in
het betaald voetbal.
De Meer
Bij winst kreeg je 100 gulden, bij een
gelijkspel 50 en bij verlies 25 gulden, voor
de trainingen 7,50 gulden per training. Ik
herinner me nog goed de wedstrijd tegen
Ajax in De Meer (Amsterdam). Tot vlak
voor tijd stonden wij met 0-1 voor door
een doelpunt van Jan Middendorp (rechtsbinnen). Maar Ajax zou Ajax niet zijn als
ze niet in één van de laatste minuten nog
1-1 hadden gemaakt door een doelpunt van
Rinus Michels (midvoor).
Op een gegeven moment miste ik Nijmegen en solliciteerde daarom bij NEC voor
een contract. Bij een oefenwedstrijd van
twee teams, allen gegadigden voor een
nieuw contract, maakte ik wonder boven
wonder diverse goals en slechts met drie
anderen werd ik gecontracteerd. Ik werd

CCtje Nooit meer weg…
…nooit meer de deur uit,

Nooit meer knarsetanden in de file.
Nooit meer pech, nooit meer een barst in je voorruit,
En een politieporsche op je hielen.
Altijd thuis, nooit meer de hort op,
Lekker eten van je eigen borden.
Nooit meer van huis, en tijd heb je volop,
Eindelijk gewoon weer van jezelf worden.

c foto burosolo.nl

Dit lied, met voortreffelijke muziek van
Bertje Nicodem, staat op mijn nieuwe
CD. Het is de hartenkreet van de
rondreizende, artiest die er van droomt
nooit meer de deur uit te hoeven om
de mensen in het land te vermaken in
al die theaters, die overal na de oorlog
zijn verrezen. De Ik-ﬁguur zingt onder
andere:

Cox Column

Ik kan ze dromen al die eindeloze
wegen
Naar al die steden in het hele land.

Ik kom al vijftig jaar dezelfde lichtreclames tegen,
‘k ken ieder nachtcafé, elk restaurant.
Hier stond oorspronkelijk “dertig jaar”,
dus ik heb het lied al twintig jaar geleden geschreven. Dat is ook te merken
aan het feit dat er geen politieporsches
meer bestaan.
En wat heb ik mijzelf aangedaan? 6
Oktober gaan Joke Bruijs en ik in het
Oude Luxor in première met het toneelstuk “Alles went, behalve een vent”,

waarna we nog met zo’n dertig voorstellingen het land rond gaan toeren.
Heb ik mijn verstand verloren? Ben ik
in mijn onnozelheid gezwicht voor de
verlokkende woorden van producent
Bastiaan Ragas, die mij met zijn gevederde taal gouden bergen beloofde?
Is er in mij een verlangen om nóg
beroemder te worden dan ik al ben?
Straks wordt het weer vroeg donker en
zit je op de snelweg naar Stadskanaal
en zie je in de huisjes langs de weg de
lichtjes aan gaan en de mensen gezellig
onder de lamp aan tafel zitten en denk
je: “Zij wel! Waarom kan ik niet lekker
aanschuiven? Waarom rij ik hier, ik
ken hier niemand. Waarom ben ik niet
gewoon thuis gebleven om daar onder
mijn eigen lamp aan mijn eigen tafel
te zitten?”
Nee hoor, mijn lief en hooggeëerd
publiek, het bloed stroomde gewoon
weer waar het niet gaan kon, wat er
in een mens zit, moet er nu eenmaal
uit en dit vogeltje zingt gewoon weer
zoals het gebekt is. We hebben al een
aantal uitprobeervoorstellingen gedaan,
ik probeer het woord “try out” te
vermijden, en het is gewoon een feest
om te doen. Ik ken Joke natuurlijk al

door Xerxes verkocht voor 3.000 gulden,
waar ikzelf een deel van kreeg, namelijk
600 gulden.
Het viel echt niet mee om na je werk in
Rotterdam te gaan trainen in Nijmegen,
zonder naar huis te gaan, gelijk de trein
te nemen en in de trein te eten. Dit ging
driemaal per week zo. Na de trainingen een
bespreking en dan weer met de trein naar
huis. Meestal kwam ik na twaalven thuis.
Te zwaar
Ik heb bij NEC slechts één jaar gespeeld,
want ik hield het niet meer vol.
Ik zag amper mijn vrouw en twee dochters.
Men had mij een huis en werk beloofd
in Nijmegen, maar dat is er nooit van
gekomen. Mentaal en fysiek ging ik er
bijna aan onderdoor en ik heb toen het
betaald voetbal maar vaarwel gezegd. Ik
ben als amateur teruggegaan naar Xerxes
en kort daarna weer naar Neptunus waar
ik de laatste jaren mijn voetbalcarrière bij
de veteranen nog met Tonny van Ede (de
oud-Spartaan) heb afgesloten. Al met al ik
heb toch nog even van het betaald voetbal
kunnen proeven, maar je moest in die tijd
wel heel veel doen voor dat beetje geld.
Joop Flemminks
j.ﬂemminks@upcmail.nl

wat langer dan vandaag, al weet ik niet
meer precies waarvan, wij kunnen nat
en droog schuren met elkaar, dus zijn
wij als het ware elkanders vliegwiel,
waardoor het lijkt of alles vanzelf gaat.
Regisseur Floor Maas is een allerbeminnelijkst mens en een feest om mee
te werken, Ger en Marcelle leggen
ons compleet in de watten, onder andere met heerlijke maaltijden van “De
Reuma”, en een zaal laten huiveren en
even later laten schaterlachen, het is het
leukste dat er is. Het is trouwens het
enige dat ik kan.
Voor de eerste uitprobeer waren we
allerhartelijkst uitgenodigd in Gorkum
(okee, Gorinchem als u wilt, trouwens,
mijn vader noemde Woudrichem ook
“Workum”, maar daar gaat het nou
niet over), daarna speelden we in het
prachtige Amphion in Doetinchem en
vervolgens in het knusse theatertje in
Oosterhout, overal veel en tevreden
mensen.
Kortom, wij tellen onze zegeningen.
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Klassiek, Rustiek & Modern Eiken

Met deze kortingsbon krijgt u bij
Orchids & SO een 1-tak mini orchidee
bij bestedingen boven €30!
(Deze bon is alleen in oktober 2013 geldig. 1 bon p.p.)
Bredeweg 62
2752 AB Moerkapelle
T +31 (0)79 - 593 52 10
F +31 (0)79 - 593 52 22

Open

donderdag 9:00 - 17:00 uur
vrijdag
9:00 - 17:00 uur
zaterdag
9:00 - 16:00 uur
www.orchids-and-so.com
www.facebook.com/OrchidsandSO

Eikenland is de specialist op het gebied van eiken meubelen en bijpassende bankstellen in romantisch licht eiken, modern wit-eiken, robuust geolied eiken, het traditionele midden eiken en de grijs en zand tinten. De talloze
keuzes echter maken het u niet makkelijker. Welke stijl past het
beste bij u? Speciale wensen? Bij Eikenland geen probleem! De
meubelfabrieken die speciaal voor u op maat gemaakte meubelen
fabriceren wachten op uw ideeën.

Eikenland’s showroom; een bron van inspiratie.

Neem plaats in een van de sfeervolle huiskamers in onze showroom
en laat u inspireren door de vele mogelijkheden met eiken. Wij
laten u graag zien hoe u een mooie combinatie kunt maken met
verschillende meubels als kasten, zitbanken, salontafels, fauteuils
en eettafels. Wij verwelkomen u graag in onze showroom én u
kunt voor de deur gratis parkeren. Ook kunt u bij ons op
afspraak opgehaald en thuisgebracht worden.

E
VOOR ELK
AGER
R
D
E
S
PROTHE

UBE
GRATIS T TA
S
KLEEFPA

Woonboulevard Capelle XL
Schinkelse baan 4
(A20, afslag 16)
2908 LE Capelle a/d IJssel
Tel: 010-4420023
www.eikenland.nl

KOM OP
5 OKTOBER
NAAR ONZE
OPEN DAG
Bent u ook toe aan een stralende lach?
Tijdens onze open dag informeren wij u tussen
10.00 - 15.00 uur graag over het klikgebit,
de behandelwijze en de vergoedingen van de
zorgverzekeraars. Laat u vrijblijvend informeren.
Voor iedereen staat er een kopje koffie
klaar en is er een leuke attentie.

SCHRIJF U OP DEZE DAG IN VOOR
EEN KLIKGEBIT EN ONTVANG EEN
GEBITSVERZORGING PAKKET INCL.
ELECTRISCHE TANDENBORSTEL.*
* U ontvangt dit pakket ná plaatsing van het klikgebit.
Alleen geldig bij inschrijving op 05-10-2013.

De Ruyterstraat 4 - 6 • 3071 PJ Rotterdam
Telefoon 010 41 41 200

Marisstraat 2 • 3131 GM Vlaardingen
Telefoon 010 43 54 594

www.centrum-voor-gebitsprothese.nl
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Voetbal kijken in de etalage bij Simonis
Zo’n foto van een kruising ergens in Rotterdam staat garant voor succes. De
mailtjes en brieven vlogen ons dus weer om de oren, de afgelopen weken. Heel
veel inzenders hadden het bij het juiste eind en herkenden de kruising van Katendrechtse Lagendijk met de Dorpsweg in Charlois. Anderen meenden de Meent,
de Jonker Fransstraat en zelfs de Hoogstraat te herkennen, maar zij zaten er dus
behoorlijk naast. We laten de briefschrijvers aan het woord.
Eerst Peter van Aken die veel bekends ontwaarde:
“Ik ben geboren op Rotterdam Zuid en heb er
tot mijn 23ste gewoond. Ik leerde er mijn vrouw
Ditje Pieterman kennen en onze gewoonte was
bijna elke zaterdagmiddag de Katendrechtse
Lagendijk af te lopen, van de Gouwstraat, Karel
de Stoutestraat en Wolphaerststraat naar de Pleinweg. Bij de Pleinweg zat Vroom en Dreesmann.
Links op de foto ziet men woningen. Hanny Vijfvinkel, een toenmalig klasgenootje van de Chr.
HBS en MMS Maarten Luther in de Clemensstraat, woonde daar. Sjaak Roggeveen had een
winkel in huishoudelijke artikelen. Minder leuk
was het toen in de jaren 70 de Motorbrigade van
de Gemeentepolitie Rotterdam charges uitvoerde
op de jongeren. Wegblijven was het beste wat je
kon doen, want vanuit het ‘bakkie’ van een motor
met zijspan werd er behoorlijk op ingehakt. Maar
toch was de Kat. Lagendijk een straat waar het
leuk en goed ﬂaneren was.”
Nou en of Lies Nonner-Vervoorn zich deze plek
herinnert: “Mijn lievelingstante woonde in een
woning achter een van de piepkleine balkonnetjes
aan de rechterkant met haar dochter en twee zonen. Bij logeerpartijen keken we door het zolderkamerraam naar de verlichte klok van de Rooms
Katholieke kerk. Op de meeste zaterdagen gingen
familieleden naar de Katendrechtse Lagendijk in
Charlois voor kofﬁe en chocolademelk met koek.

Maar eerst naar slager Kapteyn op de Wolphaartsbocht. De dochter was een goede vriendin van
mijn moeder. Heerlijke plakjes leverworst mocht
ik als kind daar proeven. Met veel plezier jaren
aan ritmische gymnastiek gedaan op het volkshuis
verderop op de dijk. Eerst de Dorpsweg oversteken. Op de hoek (gebouw met drie verdiepingen)
stond eerst een boerderij waar zowaar nog de was
op een bleekveldje werd gelegd. Rechts zat een
witgoedzaak met vriendelijke eigenaars en links
een ﬁrma voor hulpmiddelen zoals steunkousen
en steunzolen. De winkel zonder luifel was het
modehuis De Jong.”
Ook het echtpaar De Bus kent deze plek heel
goed: “Als schoolmeisje ging ik daar dagelijks
langs naar school. Voordat deze winkels gebouwd
werden, was er een stukje braakliggende grond
waar groente werd geteeld. Ook had je kruidenier Van de Wel en dan groenteschuur Van der
Jagt. Erachter stonden twee woonhuizen. Alles is
afgebroken voor de bouw van de nieuwe winkels.
Vroeger kon je achterom door een smal gangetje
naar de tuintjes van de oude huizen; hier woonde
mijn overgrootmoeder. Er is nu nog een klein
strookje van over, de kadasterlijn. De winkels
waren voor die tijd erg mooi, zoals Hunkemöller
dameslingerie, daarnaast De Jong herenkleding
en, een klein stukje terug, een schoenmaker en
de overbekende stoelenmatter Buitendijk. Aan

Ken je dit nog?

Nr. 41

Een raadplaat in een historische omgeving. Met dat water en die bootjes, Rotterdamser kan het bijna
niet. Veel van de plezierbootjes zijn overnaadse houten sloepen, waar de eigenaren zelf een kajuit op
hebben gebouwd. Zie je niet veel meer. Vandaag de dag zie je in deze omgeving vooral op vrije dagen
ook veel niet-Rotterdammers, vaak in groepjes. Ten tijde van deze foto was dat nog niet zo. Het was een
arbeiderswijk, met veel kleine winkeltjes. Ongetwijfeld zijn er veel Rotterdammers, die hun herinneringen aan deze wijk koesteren. Misschien zijn er lezers die zo’n pleziervaartuigje hadden of mee mochten
varen. Die winkeltjes waren ook bijzonder. Niet alleen slagers, bakkers enzovoort, maar bijvoorbeeld ook
scheeps-en hengelsportartikelen.
Schrijf uw herinneringen op en maak de lezers deelgenoot van uw (jeugd)ervaringen in deze wijk. Stuur
uw reactie naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel of beter nog,
mail naar kenjeditnog@deoudrotterdammer.nl

de overkant was bakker Maaskant, hoedenzaak
Maison Chic, een huishoudelijke artikelenwinkel
en de damesmodezaak van De Jong en op de
hoek de Boerenleenbank (RABO). Ik heb in 1959
nog ingewoond op nr 384, naast de stoelenmatter. De Dorpsweg was een nog smalle weg, met
op de hoek de boerderij van Jungerius (Bas de
Stier). De winkel die daar later kwam was van de
ﬁrma Coster. Op die smalle Dorpsweg heb ik nog
vlotje gevaren, kletsnatte schoenen, ouders niet
blij mee.”
Sarie Los-Beukelman herkende de foto meteen:
“Ik woonde op de Pleinweg en moest heel vaak
door dit gedeelte van Charlois als ik naar het
kinderkoor Eufonia van Herman de Wolf in het
Charloissche Volkshuis ging. Wat een feest was
dat, zo vlak na de oorlogsjaren om daarheen te
gaan. We speelden kindermusicals, sommige
liedjes weet ik nog en ik ben nu 77. Verderop
liep ik ook vaak door naar de Gouwstraat waar
mijn vader werkte en ik hem ging helpen. Die tijd
heeft op mij veel indruk gemaakt.”
Paul Lafranca is geboren in 1942 in de Pendrechtstraat en dus was de foto voor hem bekend
terrein: “Voordat deze winkels met woningen
hier gebouwd werden, was er de boerderij van
Bas Jungerius. Zijn zoontje noemden wij pesterig Bas de Stier. Oude Bas kwam dan kwaad
schreeuwend achter ons aan en dat was dolle pret
natuurlijk. De foto is gemaakt nét voorbij (rechts)
de grammofoonplatenwinkel van Quispel en de
drogisterij van Rook, die ook verf verkocht. Op
de hoek van de Dorpsweg, aan de linkerkant, was
kledingwinkel Coster, met die klok boven de ingang, dan verderop schoenenzaak Kaplaars waar
ﬁliaalmanager Suurbier de scepter zwaaide. Ik
was bevriend met Simon, één van de twee zoons.
De Dorpsweg was verhard van deze kruising tot
de Kromme Zandweg, daarna werd het een grindweg tot aan de Charloise Begraafplaats. Rechts

om de hoek, op de Dorpsweg, was muziekwinkel
Simonis waar, als er een interlandvoetbalwedstrijd was, een TV in de etalage stond waar
tientallen kijkers zich aan stonden te vergapen.”
Mevrouw W.H.C. Vreeke noemt nog enkele
andere winkels: “Links van Coster zaten damesmodezaak Wassen en RIO waar ze prachtige
serviezen, glaswerk en snuisterijen hadden en een
stoffenzaak. Ik woonde met mijn ouders boven
RIO vanaf de nieuwbouw in 1950/’51. Rechts
van Coster, de Kat.Lagendijk in, was de BATA
en in het oudere gedeelte een mooie bloemenzaak en de ﬁrma Barendregt voor lingerie, garen,
breiwol, lakens en slopen en handdoeken. Om de
hoek was de Slotboomstraat, met heerlijk ijs bij
Van Putten. Links van de Kat. Lagendijk was een
groentewinkel en op de hoek van de Dorpsweg
een sigarettenwinkel en een paar huizen verder
dokter Prillewitz. Op de rechterkant van de foto
ziet men de luifels van Dames Mode De Jong,
waar in de kelder modeshows werden gehouden
met de nieuwe voor/najaarsmode. Ik heb er tot
1958 gewoond.”
Maja Verdoorn ging in 1954 als 16-jarige werken
bij De Jong Herenmode: “Ik was kantoorbediende
en zat in een hokje in de kelder met mijn baas,
de heer Kruyswijk, een allerliefste homo, maar
dat woord kende ik nog niet. Ik vond dat hij rare
maniertjes had. Als hij de statistieken bijwerkte
stond hij altijd met zijn heupen te draaien en
zong Ich Bin von Kopf bis Fuss etc. Mijn werk
was uitprijzen van binnengekomen kleding en
wat administratie. Een saai baantje voor een
jong meisje. Ik heb het daar dan ook niet lang
uitgehouden. Mijn zusje werkte ook bij De Jong,
op het verstelatelier. Er was een hemelsbreed
verschil tussen de behandeling van een kantoormeisje en een verstelmeisje. Onbegrijpelijk voor
mij.”
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Begrafenis - Crematie
010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

Puur en
oprecht.
Monuta
Rijnmond.

Wegens beëindiging van ITALIAANSE fabrikant:
6 leren bankstellen per stuk van € 4900,- nu

€ 2450,-

De koffie staat niet klaar, want die
zetten we graag vers voor u!

Vreugdenhil Stijlmeubelen

halen u
Geen vervoer, wij
u onze
graag thuis op om
laten zien.
mooie showroom te

GRATIS

parkeren voor de deur!

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

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

In onze 24-uurskamer
kunt u op elk gewenst
moment bij uw dierbare
zijn.

Zowel nieuw, als gebruikt.

Monuta Memoriam
Langenhorst 100
Telefoon: 010 - 293 04 22

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

Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333
Telefoon: 010 - 202 14 33

www.Brommobiel.nl

Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
www.monuta.nl

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

Tandprothetische Praktijk
“Hagen” BV
Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

O

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Maak vandaag nog een gratis en
geheel vrijblijvende controleafspraak
en ontvang op vertoon van deze
advertentie bij één van onderstaande
behandelingen een gratis starterspakket:
- Rebasing (aanpassing van prothese)
- Aflevering (nieuwe prothese)

Lid 281 J.Hagen , Tandprotheticus

info@tpphagen.nl

www.tpphagen.nl

010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven.
Bijvoorbeeld:

Concept begraven ‘Basis’
€ 2.675,-Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Actie geldt voor nieuwe aanvragen van 01-09-2013 tot en met 31-12-2013.

Filiaal Krimpen aan den IJssel:
Burgemeester Aalbertslaan 43
Tel.: (0180) 550431

Concept Uitvaart

Concept cremeren ‘Basis’
€ 2.475,--

p 1 september bestaat TPP Hagen 30 jaar. Om dit jubileum met u te vieren ontvangt u:
Bij aflevering van een volledige boven en/of onder prothese een waardebon voor een
3 gangen diner voor 1 persoon. Bij aflevering van een boven en/of onder prothese op
implantaten een waardebon voor een 3 gangen diner voor 2 personen.
De viering word mede mogelijk gemaakt door Grieks Specialiteiten Restaurant Xanthi

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

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

Word fan op Facebook

www.conceptuitvaart.nl

- Maak kans op leuke aanbiedingen
- Wees op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
- Wij ontvangen graag uw mening

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
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Minder koopkracht of niet, de ouderen blijven bijna dagelijks hun boodschappen doen in de supermarkten. Zij het soms selectief. Wel stellen zij het op prijs als zij voorverpakte groente,
vlees(waren), pasta, kaas, brood, sauzen en fruit in kleinere hoeveelheden kunnen krijgen.

Ouderen willen kleinere porties
De groep ouderen wordt, gemiddeld genomen, volgend jaar relatief het zwaarst getroffen in hun
koopkracht. Gepensioneerden gaan er volgend jaar gemiddeld 1,5 procent op achteruit. Echter, voor
ieder individu kan het anders uitpakken, zeker als het rendement op vermogen wordt meegerekend
(spaargelden, aandelen en andere liquide middelen).
Of mensen hun eerste levensbehoeften
kunnen betalen is nauwelijks een punt
van discussie. Gelukkig geldt dat nog
altijd maar voor een relatief kleine
groep. Juist voor deze mensen, die in
een echt moeilijke positie verkeren,
zijn er de voedselbanken. Mensen, die
daar gebruik van willen maken, moeten aan een aantal criteria voldoen. De
controle daarop is overigens bepaald
niet streng. Een vrijwilliger bij een
voedselbank verzuchtte tegen ons:
“Ik heb wel eens de indruk, dat er ook
mensen komen, die het niet echt nodig
hebben.”
Bij de aanschaf van de eerste levensbehoeften - als men daarop wil
besparen - is het vaak een kwestie van
selectief winkelen. Weliswaar zijn veel
producten in supermarkten tegenwoordig, dankzij de prijzenoorlogen onder
de grootgrutters, verhoudingsgewijs
aanzienlijk goedkoper dan tien tot vijftien jaar geleden, maar dat neemt niet
weg dat zij nog altijd een forse aanslag
op de portemonnee doen.
Op de kleintjes letten werkt dus wel

degelijk. Er zijn genoeg gepensioneerden - als ze daar de tijd voor hebben
- die (vooral in de grote steden)
verschillende supermarkten langs gaan
om de voordeligste aanbiedingen uit
de folders te kopen.
Ontdekt
Sinds kort heeft de ‘marketingwereld’
- de advertentiemanagers, die bepalen
waar en bij wie hun aanprijzingen
worden gedaan - de ouderen ontdekt.
Zij richtten zich heel lang op de
doelgroep 25-40 jaar, die als het meest
koopkrachtig werd beschouwd. Sinds
kort dringt echter het besef door dat
vijftigplus eveneens een heel interessante doelgroep is.
Het Voedingscentrum constateert
nog een ander probleem: aanbieders
van voedingsmiddelen houden te
weinig rekening met de grootte van de
porties. Zij gaan dikwijls voorbij aan
mensen die maar een kleine huishouding hebben of geen ‘Amerikaanse
dikkerds’ willen worden.

Het onderzoeksbureau GfK heeft in
opdracht van het Voedingscentrum
december vorig jaar een onderzoek
gehouden onder 1100 representanten. Daaruit bleek dat ouderen en
eenpersoonshuishoudens de verpakkingen in supermarkten vaker (iets) te
groot vinden. Daarbij ging het vooral
om producten die niet lang houdbaar
zijn en waarvan dan vaak een deel
in de vuilnisbak belandt: groente,
vlees(waren), pasta, kaas, brood,
sauzen en fruit.
Kiloknallers
Supermarkten hebben door de jaren
heen veel geleerd: zo geldt de prijs
van kiloknallers (vroeger alleen voor
aankopen van omstreeks 1000 gram)
tegenwoordig vaak ook voor mindere
hoeveelheden.
Uit het (representatieve) onderzoek
blijkt verder dat een kwart van de
mensen regelmatig voedsel weggooit,
doordat de hoeveelheden te groot
waren. Die klacht bestaat in mindere
mate ook over het eten buitenshuis.

Ouderen vinden de porties in gewone
restaurants vaker te groot. Bij de
afhaalmaaltijden springen wat dat
betreft de Chinezen er uit.
Zelf kiezen
Het onderzoek van het GfK laat zien
dat maar liefst 45 procent behoefte
heeft in restaurants zelf de portiegrootte te kiezen. Dat geldt met name voor
friet, rijst en pasta. Voor de besparing
van kosten niet echt belangrijk, maar
voor het gevoel wél.
Het GfK meldt voorts dat 65-plussers vrij trouw zijn aan hun ‘eigen’
supermarkt. Niettemin kopen ze elders
als een aanbieding hen bevalt.
Een opvallende uitkomst uit een ander
onderzoek is dat steeds meer 65-plussers een ‘tablet’ - een handige en platte

handcomputer - bezitten. Daarop kunnen zij heel eenvoudig de stuntaanbiedingen terugvinden.
Volgens het GfK is het totaal aantal
tabletgebruikers in Nederland in totaal
ongeveer 5,6 miljoen. Een derde van
de ouderen van 65-plus zou inmiddels
een tablet gebruiken.
Vragen
Uit ons eigen mini-onderzoek aan de
hand van de vragenrubriek Rechten &
Plichten hebben we ook de indruk dat
het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (pc’s, tablets en
smartphones) inderdaad oprukt. Van
de (welkome) vragen komt thans bijna
90 procent per e-mail binnen. Maar
de vaak keurig met de hand geschreven brieven zijn eveneens van harte

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
Voorschotten op
erfenis van vader
Mijn vader heeft bij leven aan drie
van zijn vier kinderen flink wat
voorschotten op de erfenis gegeven.
Eén kind heeft zoveel gehad dat mijn
vader nu zegt: “Je kunt beter van de
erfenis afzien.” Is dat een zinvolle
oplossing? Wat gebeurt er met de
voorschotten die dit kind heeft ontvangen als zij van de erfenis afziet?
Het erfrecht is wat dat betreft heel
simpel. Kinderen erven het (netto)
na te laten vermogen op de datum
van overlijden. Als er officieel
voorschotten zijn gegeven en dat is
op een of andere manier vastgelegd (het beste is natuurlijk in een
notariële akte), dan kunnen die
verrekend worden met de erfenis van
de kinderen, evenals schenkingen
aan sommige kinderen. Als kinderen
erkennen dat zij al een voorschot
hebben ontvangen, kan dat ook
vrijwillig verrekend worden met hun
erfdeel. Problemen ontstaan als zij

daarvoor niet uit willen komen en
er ook geen schriftelijke bewijzen
zijn. In dat geval hebben ze gewoon
recht op hun deel van de erfenis. Het
allerbeste zou zijn als uw vader een
testament opstelt, waarin hij met al
deze zaken rekening houdt. Want
dan gaat dit testament gelden! Aan
het geven van voorschotten kunnen
ook nog fiscale aspecten zitten als
ze boven de vrijstellingen van het
schenkingsrecht komen.

Sociale voorzieningen
Na dit jaar voor groot
deel in de bijstand
Ik ben een 62-jarige huisvrouw die
in 2009 gescheiden is, na 39 jaar
huwelijk. Doordat ik geen werk
had, moest ik de bijstand in. Bij het
scheiden deelde ik met mijn ex een
lijfrentepolis, die over drie jaar een
bruto maandelijkse uitkering voor
mij betekende van €1075. Dit, samen
met de alimentatie van €343, is mijn
inkomen tot eind van dit jaar. Op
mijn spaarrekening staat maar €900.
Mag ik dit aanvullen? Wat moet ik

doen?
We nemen aan dat uw bijstandsuitkering gedurende drie jaar is gekort
of misschien zelfs is stopgezet
vanwege uw andere huishoudinkomsten (ook al is die uit een lijfrente
of alimentatie). In de bijstand mag
uw spaargeld niet meer zijn van
11.590 euro, dus u kunt nog aanvullen. Komt u daarboven, dan moet
u daarop eerst interen alvorens
een beroep te kunnen doen op de
bijstand. Het kan echter zijn dat, als
u in een IOAW-regeling zit vanwege
uw leeftijd, deze vermogenstoets
niet geldt. Na dit jaar, wanneer u
volledig in de bijstand komt, wordt
uw maandinkomen circa 925 euro
netto, inclusief alimentatie. Neem op
tijd contact op met de sociale dienst
in uw gemeente om een en ander
vast te leggen.

Fiscale zaken
Belasting dokken
op Schiphol
Een familielid van mij is ongeveer

tien jaar geleden, met achterlating
van een schuld voor inkomstenbelasting, geëmigreerd naar Canada
en heeft daar ook deze nationaliteit
aangenomen. Nu overweegt hij om
met vakantie naar Nederland te
komen, maar is bang dat hij dan in
zijn kraag wordt gegrepen voor deze
belastingschuld. Is deze schuld al
verjaard?
Financiële vorderingen vervallen na
vijf jaar, ook die van de Belastingdienst, als zij voor de verjaring niet
opnieuw worden gesteld. Hoe dat
bij uw familielid is gegaan, weten
wij niet. Als de Belastingdienst alert
genoeg is geweest, dan heeft zij al
lang de vordering opnieuw ingesteld
(nu in Canada) en zal uw familielid
op Schiphol op die schuld worden
aangesproken. Overigens lijkt het
ons dat de Belastingdienst al eerder
invorderingsprocedures heeft ingesteld (deurwaarders, enz.). Als zij
helemaal niets heeft gedaan, dan zal
uw familielid op Schiphol ook geen
problemen krijgen. Hoe het met hem
gaat als hij bijvoorbeeld via Brussel

reist, weten we niet.
Zorgverzekeringpremie
bij lijfrente-uitkering
Over de aan mij uit te keren lijfrentepolis wil de verzekeraar de premie
zorgverzekeringswet inhouden. De
deskundigen zijn het daarover niet
eens. Mijn conclusie is ook dat de
verzekeraar dat niet moet doen. Wie
heeft er gelijk?
Eigenlijk stelt u een overbodige
vraag. Immers, bij uw aangifte over
een belastingjaar wordt uiteindelijk
alles weer rechtgetrokken. Inhoudingen zijn voorlopige belasting- en
premieheffingen om de overheid wat
sneller aan geld te helpen en om te
voorkomen dat mensen aan het eind
van het belastingjaar niet meer kunnen betalen.
Wij treden niet in de discussie of de
voorlopige inhouding correct is of
niet. Daarvoor zijn juristen en belastingdeskundigen. Wij vermoeden dat
het wel juist is.
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Gespecialiseerd in

GROTE MATEN
HERENKLEDING

O.a. kostuums, colberts,
pantalons, jacks, jeans,
overhemden, shirts, truien etc.

t/m

9x
XL!

Ook voor extra lange maten,
omvang 80 t/m 190 cm, extra
lange riemen en stropdassen
Het

Broekenpaleis
Sinds 1926 een begrip in
Rotterdam en wijde omgeving

Pretorialaan 21-23
Rotterdam zuid

010-4856448

www.hetbroekenpaleis.nl

Venrooy Tandtechniek
Crematorium Rotterdam
wordt gerenoveerd

Tandprotheticus D.R. Venrooy

T 010 480 33 44
F 010 480 79 87
cre.rotterdam@yarden.nl
www.yarden.nl

Ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...

Tandprotheticus E.L. Venrooy

Tijdelijk andere locatie
Crematorium Rotterdam wordt gerenoveerd.
De renovatie duurt tot en met februari 2014.
Vanaf 5 september 2013 zullen de
uitvaartplechtigheden plaatsvinden in het
sfeervolle historisch Pompgebouw De Esch,
Rijnwaterstraat 11 Rotterdam.

Ik wil dat je
altijd bij me
blijft...

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klikgebit-specialisten
Raadhuisplein 4
Oudedijk 140
Nieuwerkerk a.d. IJssel Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870
www.venrooytandtechniek.nl

5 OKTOBER
11:00 - 15:00 u u r

facebook.com/NVMopenhuis

Een persoonlijke uitvaart voor
iedereen. Ook als u niet bij DELA
verzekerd bent.
Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld
over onze locaties in Rotterdam en
Rhoon? Bel dan 010 280 52 80 of
kijk op goetzeedela.nl.

OPEN
HUIS

twitter.com/NVMopenhuis

Kom vrijblijvend kijken: er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 5 oktober is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans om geheel vrijblijvend binnen te kijken
bij vele huizen. Door het ruime aanbod, de lagere rentestanden en gunstige huizenprijzen, betaalt u nu voor een
koophuis lagere maandlasten dan een paar jaar geleden. Een groter huis kopen is daardoor ook betaalbaarder
geworden. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt.
Als u een leuk huis heeft gezien op de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in.
Hij kan u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren en u bij de aankoop
ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Tot 5 oktober!
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Een wijze les van het Wartburg College
Het Wartburg College heeft een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Het
Joods Kindermonument op het Stieltjesplein. Maar zeker ook aan de bewustwording van 1700
jonge Rotterdamse scholieren van wat er in 40-45 is gebeurd. Het is een indrukwekkend monument,
waarin alle namen van de in Rotterdam afgevoerde en vermoorde kinderen staan gegraveerd. De
leerlingen haalden 21.000 euro op. Als tegenprestatie hielden ze een ‘mars’ naar het Stieltjesplein.
“De nacht ervoor heb ik slecht
geslapen. Maar achteraf was het een
prachtige en geslaagde dag. Vooraf
vreesde ik dat niet alle 1.700 leerlingen zich even goed zouden gedragen.
Maar niets daarvan, iedereen gedroeg
zich heel gedisciplineerd. Niemand
klaagde, terwijl de regen met bakken
uit de hemel viel. Ze waren zich ervan
bewust waar het om ging”, vertelt
Richard Toes, directeur van het Wartburg College aan de Smeetslandseweg
in Rotterdam-zuid, een school met
kinderen uit alle windstreken.
Hij was direct enthousiast over het
idee van geschiedenisdocente Tineke
van der Linden om als school een
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het Joods Kindermonument,
dat €160.000 moest kosten.
Praktijkles
Het zou een leerzame manier zijn om
de leerlingen te laten beseffen wat
er in 40-45 was gebeurd. In feite een
praktijk-geschiedenisles, al gingen

er natuurlijk ook gewone lessen aan
vooraf. De doelstelling was dat de
leerlingen minstens tien procent van
het totale bedrag moesten ophoesten.
Dat betekende dat ze minstens €
16.000 moesten ophalen. Het werd
uiteindelijk binnen enkele weken
€ 21.000. Ouders en familieleden,
vrienden, buren en kennissen werden
fanatiek door de jongelui belaagd.
Ook schreef de school een brief aan
de ouders. Als tegenprestatie zouden
alle 1.700 leerlingen op 29 januari een
mars - een sponsortocht genoemdhouden vanaf hun school naar het
Stieltjesplein. En zo geschiedde,
terwijl het stortregende. De nacht voor
D-day sliep Richard Toes onrustig, nu
is hij trots.
De stoet leerlingen werd uitstekend door stadswachten begeleid.
Eenmaal op de nog kale plek in de
Stieltjesstraat aangekomen, legden de
leerlingen massaal bloemen neer in de
vorm van het monument, dat daar vier
maanden later zou worden onthuld.

Dat deed op 10 april 2013 burgemeester Aboutaleb onder grote belangstelling. Op een stalen boog, ontworpen
door architect Wim Quist, staan 686
namen en leeftijden van Rotterdamse
kinderen. Kijkend schieten de tranen
in je ogen. Vooral die leeftijden. Ze
kwamen om in Auschwitz en Sobibor.
Ster
Lezeres Nelly van Bokhoven reageerde na de onthuilling als volgt:
“Mijn vriendinnetje, Netty de Vries
of Vriesch met haar mooie donkere
krullen, woonde op de hoek boven de
groentewinkel van Jaap en Toos Geluk. Ik was jaloers op haar mooie ster
en vroeg aan mijn moeder of ik er ook
eentje mocht. Mijn moeder glimlachte
alleen wat verdrietig. Op een dag
kwam ik uit school en mijn moeder
had gehuild, maar vertelde niets, want
Netty was met haar familie opgehaald.
Mamma zei dat ze onverwachts op
vakantie was. Wat later waren ook
opeens de kinderen Mijer weg. Wij

Dieren in Blijdorp
danken ‘De Vrienden’
Zonder de Vrienden van Blijdorp zou de diergaarde er nu heel anders uitzien. De dierenverblijven
zouden minder diervriendelijk zijn, een aantal beesten en hun verblijven zouden er niet zijn. Dat alles bewerkstelligd door een club van vrijwilligers, die er geen cent aan verdient. Al het geld zal en
moet naar die dierentuin. Een succesvolle en gezellige vereniging.
Een mooi voorbeeld is het nieuwste
kunststukje: de opening van Amazonica, het vlinderparadijs. Liefhebbers
hoeven niet meer met een netje op
pad, ze kunnen hier hun hart ophalen
tussen tropische planten en de
temperatuur, die daar bij hoort. ‘De
Vrienden’ betaalde er een miljoen
voor. De ijsberen zijn ook gek op hun
weldoeners. Ze hebben het uitstekend
naar hun zin in hun verblijf, waar

in 2008 de vereniging 1,2 miljoen
euro in investeerde. Zo kunnen we
eindeloos doorgaan met voorbeelden,
die de dierentuin dankzij deze echte
Rotterdamse club aanzienlijk hebben
verbeterd.
Elandantilope
De Vrienden van Blijdorp bestaat
dit jaar 50 jaar en gedurende die
periode schonk de vereniging in totaal

Ook de olifanten hadden baat bij ‘De Vrienden’, foto Peter van Norde

6.218.000,00 euro. Daarbij aangetekend dat de club bij de start geen
rooie cent had. De eerste gift, in 1964,
bedroeg 400 gulden voor de aanschaf
van een elandantilope.
‘De Vrienden’ werd steeds succesvoller, er zijn er inmiddels 5.500. Hun
invloed groeide, evenals de bedragen
die zij schonken. De Vereniging
Vrienden van Blijdorp is in 1963 door
drie journalisten opgericht. Het drietal
besprak na een traditioneel persdiner
het wel en wee van de dierentuin. Het
ging financieel niet goed. Hein Waalwijk, Bertus Bruins en Ben Swaep
besloten een vriendenvereniging op
te richten. De laatste, journalist bij
het Rotterdamse Nieuwsblad, groeide
- mede door vroeg overlijden van de
medeoprichters - uit tot het gezicht
en de nestor van de vereniging. Hij
overleed drie jaar geleden.
Invloed
Aanvankelijk had het kopen van
dieren de prioriteit. In 1967 werd een

Bij de onthulling raakte menigeen geëmotioneerd door de namen en leeftijden op het monument, foto Rinus Vuik

gingen zoeken, mijn zusje en ik. De
voordeur stond op een kier, nadat we
hadden geroepen zijn we naar binnen
gelopen. De ontbijttafel stond nog gedekt, met bekers melk en brood, maar
niemand te vinden. We gingen naar
mamma en kregen op ons kop, dit was
heel onbeleefd, want de familie was
onverwacht ook op vakantie gegaan.”
Opdracht
Voor de school was er nóg een belangrijke reden om aan het project mee te

werken. Het Wartburg College is een
reformatorische school. Richard Toes:
“We deden het ook omdat nogal wat
gereformeerde scholen in de Tweede
Wereldoorlog de andere kant opkeken.
Ik zie het als een opdracht hierin
iets te betekenen. Ik heb ook naar de
ouders duidelijk gemaakt maken hoe
belangrijk wij dit vinden. Alle leerlingen hebben meegedaan.”
Dirk Mellema

De Stichting Ons Rotterdam organiseert in samenwerking met De OudRotterdammer ook dit jaar de verkiezing van de Rotterdammer van het Jaar.
Er zijn twee genomineerden: de Vrienden van Blijdorp en het Wartburg
College aan de Smeetslandseweg. Beide hebben op heel verschillende wijze
bijgedragen aan een verbetering in Rotterdam. De één door de diergaarde
te ondersteunen, de ander door tieners op een bijzondere wijze bewust te
maken van wat Rotterdamse Joodse kinderen in 40-45 is overkomen. Op deze
pagina kunt u lezen wat ze hebben uitgespookt om voor deze eervolle titel
in aanmerking te komen en kunt u zelf beslissen wat u het meest waardevol
vindt. U kunt uw stem uitbrengen door te mailen naar info@onsrotterdam.
nl of per post naar Ons Rotterdam, Postbus 53281, 3008 HG Rotterdam. De
uitslag wordt zaterdag 26 oktober tijdens de Rotterdamse Dag in de Laurenskerk om 15.00 uur bekend gemaakt.

witstaartgnoe aangekocht, in 1969 drie
Java-pauwen, in 1970 een gemsbok,
later nog een dwergnijlpaard, een
zeeolifant en zo ging dat door tot
midden jaren zeventig. Daarna gingen
de donaties naar verbetering van de
dierenverblijven of het bouwen van
hele nieuwe, zoals de Amazonica.
Natuurlijk moet er geld worden
ingezameld, maar vanaf het begin
staat vast dat dit niet het enige doel is.
Minstens zo belangrijk is het ontwikkelen van morele druk en steun, zodat
de diergaarde een betere positie kan
verwerven in de stad en bij Rotterdamse politici. Met 5.500 leden,
waarvan 70 procent Rotterdammers,
kun je invloed uitoefenen. En als dat
nodig is, doen ze dat ook.
Steun
Voorzitter Marcel Kreuger: “We
steunen de diergaarde ook emotioneel. We oefenen, als het nodig is,
maatschappelijke druk uit, zoals laatst
bij de bezuinigingen. Dan benaderen

we ook de politiek, we haalden maar
liefst 107.000 handtekeningen op, dat
is heel veel. Ik ben ervan overtuigd dat
de bezuinigingen erger waren uitgepakt zonder ons offensief. We zijn er
voor de diergaarde en niet andersom.
Een ander voordeel is dat de leden
zien waar hun geld blijft. Ze zien het
resultaat van hun inspanning.”
Zonder twijfel is het ook een gezellige club. Dat blijkt als zaterdag
21 september in de diergaarde het
vijftigjarig bestaan wordt gevierd. De
vrienden zijn prominent aanwezig.
In een afgeladen zaal in het prachtige
Oceanium houdt de penningmeester
een toespraak met leuke anekdotes
over de afgelopen decennia. Er wordt
gelachen en geapplaudisseerd.
Kreuger: “Bij ons word je ook lid
vanwege je Rotterdam-gevoel, dat je
ook hebt bij Feyenoord of pakweg de
Laurenskerk.”
Dirk Mellema
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

im

Ervaring in persoonlijke uitvaartbegeleiding

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
Verwijderen alle denkbare
* stoffering
inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details
betaalbaar verzorgd in de regio Rijnmond.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

www.wimzwijnenburg.nl

stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

Schoonmaken woning
* bijv.
bij ernstige rookaanslag.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
KvK nummer 24448641

wijnenburg

Compleet vanaf €2.995,--

gen
50 Plus reizen te
en!
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BTR REIZEN
SENIOR HOTELS informeer naar de speciale Actie Weken
5-daagse ‘Alles Inclusief’ vakantie
van maandag t/m vrijdag

Actie Weken € 199,-

f € 179,Actie Weken al vana

Inclusief:
• 4 x logies in tweepersoonskamer
Senior Hotel Dennenhoeve ***
• 4 x een uitgebreid ontbijtbuffet
Nunspeet / Veluwe
• 4 x een lunch of lunchpakket
5 dg. ‘Alles Inclusief’ € 224,• 4 x een 3-gangen diner of buffet
• GRATIS:
GRATIS 4 avonden van
Senior Hotel Het Witte Veen **
18.00
- 22.00 uur drankjes:
Drenthe € 219,
219,-- Actie Weken € 179,
179,-koffie, thee, vruchtensappen,
Senior Hotel ’t Trefpunt ***
fris, jenever, huiswijn en tapbier
Brabant € 239,
239,-- Actie Weken € 209,
209,-- Exclusief:
• toeslag 1-persoonskamer € 50,00
nog veel meer SENIOR HOTELS
• reserveringskosten € 20,00 per
in Nederland en Duitsland
boeking / prijzen per persoon.

Kerst– en Oud & Nieuwjaarsreizen
Wilt u er met de feestdagen lekker tussen uit! dan
heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende
Kerst– en Nieuwjaarsreizen.
3 dg. Oud & Nieuw in De Bonte Wever / Assen € 214,5 dg. Kerst in Hotel Dennenhoeve / Nunspeet € 385,5 dg. Kerst in Hotel Jägerhof / Teutoburgerwald € 285,5 dg. Kerst in Hotel Haus am Stein / Sauerland € 349,5 dg. Kerst in De Bonte Wever / Assen € 369,6 dg. Kerst in Hotelpark Westerwald Treff € 389,7 dg. Kerstcruise over de romantische Rijn € 584,11 dg. Kerst en Oud & Nieuwjaarscruise € 849,15 dg. Kerst en Oud & Nieuw in Calpe / Spanje € 543,-

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!
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!

Sinds

1996

Winterzon naar Calpe / Costa Blanca
Een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter
en het voorjaar tot aan een compleet overwinteringsverblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen
biedt van oktober t/m mei deze aantrekkelijke Winter
Zonvakanties.

8-daagse vliegreis va. €

Ooghoek Optiek -> Scherp!

 Vlucht R’dam - Valancia / Transavia.com
 Transfer van Valencia - Calpe v.v.
e
voor alle informati
 *** & **** hotels / appartementen
l
n.n
ize
Rre
BT
www.
 Welkom met glas Sangria
of bel voor
 Nederlandse reisleiding in Calpe
gratis folders

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

www.ooghoekoptiek.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30, zaterdag: 9.30 - 17.00

130924 / 40

SilentForce 0103 - Exclusieve E-Bike - Op=Op !!!
Krachtige 36 Volt/10 Ah afneembare Lithium Ion accu.
Actieradius tot 100 Km. 3 Shimano
versnellingen. Met voorvering. 3 Stappen
regelbare trapondersteuning. Snelheid
van 25 kilometer per uur mogelijk.
Gewicht 25 Kg. Gesloten kettingkast.
NU MET 60% KORTING
VAN €1999,VOOR SLECHTS €

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

SILENT FORCE KOM... KIJK... VERGELIJK !
Uw Nieuwe Fiets vindt u
ELEKTRISCHE
goedkoper bij Matrabike!!
FIETS - 36 Volt
voor slechts De Grootste en Goedkoopste Online Fietsen-winkels.
Rechtstreeks van Fabrikant naar Klant.
10.000 Topmerk Fietsen met Kortingen tot 60%
Met 100% Garantie en Service

799,-

PHANTOM DISC Mountainbike

EUPHORIA Lady - Stadsfiets

Matra Elegance SchoolBike

CITERRA DELUXE-stadsfiets

21 Speed Shimano en voorzien van voor- en achtervering. Krachtige, veilige dubbele schijfremmen.
26 Inch. Nog niet eerder zo
voordelig!

Stijlvolle en degelijke stadsfiets voor een goede prijs.
De fiets is voorzien van rollerbrakes en versnellingen
van Shimano Nexus 3 speed.
OOK IN HEREN MODEL.

Degelijke, onderhoudsvriendelijke schoolfiets voor
jongens vanaf 12 jaar. Shimano Nexus 3 speed naafversnellingen. Naafdynamo en
jasbeschermers
Stevige alu bagagedrager.

6 versnellingen Shimano TX-30 schakelsysteem met
Shimano draaigrepen. dubbelwandige velgen
28". V-Brakes

VAN 499,-

229,-

2,- p.p. ( verlenging mogelijk)
392,-

ROTTERDAM
KLEIWEG 127 B
010 - 2180806
Din. t/m Vrij.16-20 u.
Zaterdag 10-16 u.

☎
VAN 599,-

299,-

VAN 599,-

299,-

VANAF €

199,-
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Terug naar het gevoel van de dansschool
Als we met de fiets over de Henegouwerlaan rijden, is het even zoeken, maar al snel herkennen we het pand van Dansschool Meyer et Fils. Eenmaal verwelkomd door eigenaar Ger van der
Velden is het eerste wat ons opvalt de entree. Nog precies hetzelfde als vijftig jaar geleden!
Inderdaad, zo lang geleden is het alweer dat ik als teenager mijn eerste pasjes op de glanzende
dansvloer zette.
Ger geeft ons een korte rondleiding
en dan blijkt dat er toch het een en
ander is veranderd, zoals de garderobe
en toiletten. Binnen in de grote zaal
weten we weer precies aan welke kant
we zaten. In spanning wachtend welke
jongen er op je af zou komen. Een
knikje en dan slow slow quick quick
slow. We zijn weer helemaal terug
naar dat gevoel van toen.
Dansschool Meyer et Fils bestaat honderd jaar. In een eerdere uitgave van
De Oud-Rotterdammer (maart 2011)
stonden we met Paul Berman reeds
uitgebreid stil bij deze dansschool.
Wie in Rotterdam, maar ook daarbuiten, heeft daar niet op dansles gezeten
en in die mooie zaal met spiegels de
foxtrot, jive, Engelse wals en cha
cha cha geleerd? De jongens, oftewel
heren, moesten verplicht in colbert. De
jonge dames keurig in jurkje of rok.
Geweldig was het kerstbal met orkest
in Odeon of Palace.

Veertig jaar
Ger en Carla van der Velden zijn sinds
1982 eigenaar van Dansschool Meyer
et Fils. Ger geeft al veertig jaar dansles. De dansschool is al jaren actief in
het wedstrijddansen en Ger is voorzitter van de landelijke bond. Ook hij
heeft de tijd nog meegemaakt van bals
in uitverkochte zalen met orkesten als
de Dutch Swing College Band en The
New Orleans Syncopators. Die tijd is
voorbij.
“Eigenlijk heeft een hele generatie
dansles gemist. Zeg maar de veertigers
van nu. Ballroom-dance, Latijns Amerikaans, het was jaren niet populair
onder jongeren. Dat hebben wij als
dansschool uiteraard ook gemerkt.
Maar door televisieprogramma’s als
Dancing with the Stars, met bekende
Nederlanders, is de belangstelling
voor dansen nu weer terug. Dansscholen profiteren daar uiteraard van.”
Deze programma’s, met dansen op

OUD ROTTERDAMMERTJES

De dansschool was de ideale plaats om leeftijdgenoten te ontmoeten

H

vaak moderne muziek, halen volgens
Ger ook jongeren over de streep om
naar dansles te gaan.
“We gaven altijd al ballroom-dansles
aan studenten, omdat ze op het
debutantenbal mee willen kunnen
doen, maar geven nu ook bijvoorbeeld
privéles aan een jong paar dat op hun
trouwdag in stijl de openingsdans wil
doen. Of aan jongeren, die naar een
camping gaan met dansavondjes.
Mensen die meegaan met cruises,
komen weer op les omdat op zo’n
schip vaak veel gedanst wordt. Als
dansschool gaan we mee op de golven
op muziek- en dansgebied, zoals de
Argentijnse tango, lambada, salsa,
maar ook streetdance en line-dance.
Op zondagmiddag geven we kinderen
van zes tot tien jaar les in Kidswing.
Alleen jongelui in de puberteit krijgen
we moeilijk binnen. Vooral jongens
vinden dat elkaar vasthouden helemaal
niks!”
Plussers
Komen we bij de doelgroep van De
Oud-Rotterdammer, de plussers.
Ger: “Echt opvallend veel ouderen
besluiten de laatste tijd weer te gaan
dansen. Uiteraard passen we daar de
muziek en de sfeer in de danszaal op
aan. Zij vinden het juist weer heerlijk
te dansen op nostalgische muziek zoals ‘Only You’ en ‘Are You Lonesome
Tonight’. Muziek uit de jaren vijftig,
zestig. Op deze leeftijd is het belangrijk in beweging te blijven en wat
is er dan leuker? Elke week naar de

Aanschouwelijk dansonderwijs bij dansschool Meyer et Fils

sportschool of na het dansen lachend
hier de deur uit? Oudere stellen vinden
het gewoon leuk samen weer iets te
doen en hier komen ze ook in contact
met andere mensen.”
Ger ziet het honderdjarig bestaan van
zijn dansschool als een leuke aanleiding om ouderen weer eens naar de
Henegouwerlaan 53b te krijgen.
“Ik nodig iedereen die hier ooit
dansles heeft gehad uit op dinsdag 8
of donderdag 10 oktober naar onze
gratis dansmiddagen te komen. Van

half twee tot vier. ‘Reünie’ is een groot
woord, maar ik denk dat veel mensen
elkaar hier na jaren weer zullen
ontmoeten.”
Deze middagen worden in samenwerking met De Oud-Rotterdammer
georganiseerd. De parkeergarage Oostervant is op slechts honderd meter.
Bab Riem Vis

slow slow quick quick slow

Anno 1932

De meest speciale aardappelwinkels van Nederland

Zeeuwse kleibiNtjes
5 kilo €3,50
10 kilo €6,50
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

donderdag - vrijdagzaterdag

10 tot 17 uur

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.

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

BESTELBON UITGEVERIJ DEBOEKTANT

BESTELBON
Ja, ik wil graag de dvd-box ‘150 Jaar Havenarbeid’
ontvangen en ik betaal daarvoor
(incl verzendkosten).

€ 24,99

Naam + voorletters: ...........................................................................
Straat: ................................................................................................

In de serie Rotterdam in de 20ste eeuw is nu het prachtige fotoboek over het Oude
Noorden/Liskwartier verkrijgbaar. Het boek is uitgegeven op A4-formaat en bevat ruim
220 foto’s van straten, pleinen en andere objecten in deze puur Rotterdamse wijk.
o Ja, ik wil het fotoboek over Het Oude Noorden/Liskwartier
bestellen en krijg het toegezonden zodra het officieel is verschenen.

Postcode + Plaats: ............................................................................

Naam + voorletters:

Telefoon: ............................................................................................

Straat:

E-mail: ...............................................................................................

Postcode/woonplaats:

Stuur deze bon op naar:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon:

U kunt de dvd ook bestellen via de webshop van
De Oud-Rotterdammer op www.deoudrotterdammer.nl

Email:
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
a.d. IJssel. U kunt dit boek ook bestellen in de webshop op www.deoudrotterdammer.nl
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BuurtPas
Daar heb je plezier van!

Bestel nu
de BuurtPas!
Meer dan 75
aanbiedingen
bij u in de
buurt!

Herdacht worden zoals u bent
U denkt er liever niet aan. Maar wanneer het zover is kunt u de begrafenis of
crematie zo persoonlijk maken als uzelf wilt. CVU verzorgt uw wensen tot in
de kleinste details en met de grootste toewijding zodat u de uitvaart krijgt die
bij u past. We bieden persoonlijke aandacht, ruime keuze in uitvaartcentra,
inleving in levensbeschouwing en helderheid in kosten. Met CVU geeft u de
gewenste kleur aan uw uitvaart en wordt u herdacht zoals u bent.

Voor meer informatie kunt u
bellen met 0800 - 288 22 55
of mailen naar info@cvu.nl.

Een lidmaatschap op BuurtPas is absoluut de moeite waard. De pas is geldig voor uw gezin
of partner die op hetzelfde adres wonen. Wij werken samen met Zilveren Kruis Achmea en
kunnen u een gunstige korting op uw zorgverzekering bieden. Daarnaast krijgt u in onze
thuiszorgwinkels 10% korting op uw aankopen. Bel voor meer informatie naar (010) 282 6000.
Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per jaar, via automatische incasso.
U ontvangt twee keer per jaar het gratis BuurtPasmagazine vol met de
nieuwste aanbiedingen. Nog meer aanbiedingen per e-mail ontvangen?
Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsbrief.

WWW.CVU.NL

www.buur tpas.com
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Een gokje wagen
De politieopleiding was pittig voor mij als doener. Veel
wetskennis, maar door de praktijkdocenten met politieachtergrond werden de wetten aan de hand van praktijkvoorbeelden beeldend uitgelegd. Naast de Wegenverkeerswet
en Strafrecht heb je Bijzondere Wetten waar ik nog nooit
van had gehoord. Zoals de Jachtwet, Vogelwet, Zondagswet, Visserijwet en de Wet op de Kansspelen. Maar het
belangrijkste was toch de kunst van het surveilleren: het
leren zien, het opmerken, het constateren, het combineren
en daarna gevolgtrekkingen maken.
Met deze prachtige wandtekst in
het achterhoofd kwam ik van alles
tegen in de politiepraktijk. Ook in
het politiewerk moest je wel eens
een gokje wagen. Dat was soms
verliezen, maar ook heel vaak winnen. Vandaar denk ik die belangstelling van mij voor de gokkers in
Rotterdam.
Met name de wat ouderen weten
nog wel dat er voor het Centraal
Station een stenen bank stond,
oorspronkelijk bestemd voor vermoeide reizigers. Maar de oudere
‘hangjeugd’ in de stad, veelal zwervers, die vooral alcohol gebruikten,
waren hier dag en nacht te vinden.
Overdag werd er een kaartje
gelegd. Er werd natuurlijk om geld
gespeeld en in de nacht kon je hier
ook goed in de open lucht slapen.
Maar ja, dat kaarten om geld was
natuurlijk verboden en de politie
werd gevraagd hier streng tegen op
te treden. De overwegend dak-en
thuislozen, die hier aan het ‘gokken’ waren, hadden een goede neus
voor alles wat in uniform gekleed
was, dus dat maakte het optreden
niet makkelijk. Het was een kat en
muis-spel.
Een bekeuring betekende voor
hen een geldboete of een kleine
gevangenisstraf. Vaak werden de
dagen gevangenisstraf door de
kleine gokkers opgespaard voor de
kerst. Dan waren ze verzekerd van
een goede maaltijd in de gevange-

nis. Een soort beloning voor het
gokje wagen.
In de jaren zeventig kwamen steeds
meer Marokkaanse en Turkse gastarbeiders de Nederlandse economie
versterken. De huisjesmelkers
lieten vaak zestien mensen in een
pand slapen. De gastarbeiders
betaalden dan 25 gulden per week
en in iedere kamer stonden zes
stapelbedden.
Tel uit je winst. De douche legden
de bewoners zelf aan. Vanaf een
geiser werd met een tuinslang
warm water naar de andere hoek
van de kamer gebracht, waar met
een paar zakken cement een vloertje met een geïmproviseerde afvoer
was aangebracht. Altijd ellende
natuurlijk, klagende benedenburen
en veel lekkage.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Vooral de Turkse gastarbeiders
hadden al snel door dat je de hoge
huur op een snelle manier kon
terugverdienen door af en toe eens
een gokje te wagen.
De kleine middenstanders zag je
in de oude wijken als sneeuw voor
de zon verdwijnen. Hun plaats
werd ingenomen door Turkse
ondernemers, die begonnen met
een kofﬁehuis dat meestal heel snel
een gokhuisje werd, waar meer dan
alleen kofﬁe te krijgen was.
Geliefde gokspelen waren baccarat
en poker. Op een winteravond,
begin januari, ging ik eens in de
Coolsestraat op bezoek in een

Een inval trok vaak veel belangstelling

Arrestanten worden afgevoerd

gokpandje. Dit keer was het een
woning boven een Turks café. Toen
ik met mijn collega Joop binnenkwam, nadat een bezoeker de buitendeur niet goed had dichtgedaan,
was er paniek in de tent. Terwijl ik
van plan was iedereen een gelukkig
nieuwjaar te wensen, gingen de elf
bezoekers met de handen in de nek
zitten.
Zij dachten aan een politie-inval.
Iedereen ging mee naar het politiebureau en samen met mijn collega
maakte ik een proces-verbaal op
voor de Wet op de Kansspelen.
Voordat ik het gokspel echt door
had, was ik een dag verder en toen
moest ik het ook nog op papier
omschrijven.
Twee Turkse spelers bleken illegaal
in Nederland, dus dat werd ook
nog een schriftelijke papierwinkel.
Al dat schriftelijke werk, dat ik na
een optreden moest afhandelen,
was voor mij een soort taakstraf.
Ondanks mijn typediploma van
Schoevers bleef ik toch met twee
vingers typen.
Bingo
Bewoners van het Tiendplein
vertelden mij op straat dat er in de

nacht veel bezoek kwam boven een
café. Ik begreep dat het zoveelste
gokhuisje was geopend. Ik hoorde
ook dat het van de naam Bingo was
voorzien. Middenin de nacht ging
ik met mijn maat Joop op bezoek.
Ook hier weer even wachten op een
klant, die de deur niet goed achter
zich dichttrok.

23 , een serveerster uit Joegoslavië, zaten op het vuurwapen. Zij
vertelde van wie zij het wapen
had aangepakt. Daarna bleek dat
het wapen was gebruikt bij een
eerdere schietpartij. Voor mij ging
het woord Bingo in vervulling. De
eigenaar/schutter was zodoende
snel bekend.

Groot was de schrik bij de 24
bezoekers toen daar ineens politie
bij de goktafel stond. Maar ik
voelde mij ook niet happy met al
die goklustigen en riep: allemaal
handen omhoog. Ik zag bij een
raam wat extra beweging en keek
achter het gordijn. Ik zag daar een
groot vuurwapen liggen en wist dat
iemand in de gokruimte dat daar
had neergelegd. Maar wie, o wie?
Ik riep alle beschikbare politievoertuigen op om naar het Tiendplein
te komen.
En dat is het mooie van Rotterdam;
een druk op de mobilofoonknop
en de in mijn ogen ‘Rotterdamse
blauwe engelen’ waren in korte tijd
bij het Tiendplein. Een collega van
de hondenbrigade ontfermde zich
over het vuurwapen, zodat mogelijke vingerafdrukken bewaard
bleven.

De vijf D’s
Vandaag de dag zijn er gelegaliseerde gokhuizen, zoals Holland
Casino, dat onder toezicht van de
overheid gerund wordt. In veertig
jaar tijd is ook wat betreft de gokkers en de speelwereld veel veranderd. Ik heb meer mensen in mijn
leven arm dan rijk zien worden van
het gokken en bij sommigen was
de verslaving zo groot, dat zij op
inbrekerspad moesten om in hun
gokverslaving te kunnen voorzien.
Mijn leermeester, oud-hoofdcommissaris J.A. Blaauw, zei altijd dat
politiewerk te maken had met de
vijf D’s. Dubbeltjes, drugs, dames,
drank en dobbelen. Bij de aanpak
van een gokpandje had je meestal,
als op een safari, grote kans dat je
de ‘Big Five’ in één politieoptreden
meemaakte. Het gaat altijd om
het hebben van meer geld, dus de
dubbeltjes, vaak trof je drugs aan
en dames verleenden hier ook soms
hun diensten, terwijl er overvloedig
drank in de gokpandjes aanwezig
was om het gokken zo aangenaam
mogelijk te maken.

In colonne
Met tien politievoertuigen in colonne ging het richting hoofdbureau
van politie. Op de derde etage was
een lange gang bij de Vreemdelingenpolitie voor de bezoekers
overdag. Nu was het nacht; er was
niemand en met een viltstift schreef
ik op iedere hand een cijfer van 1
tot en met 24. Collega’s vroegen
bezorgd of dit allemaal wel kon.
Ik zei: “Ik vraag liever achteraf
vergeving dan vooraf toestemming.
Iedereen ging zonder problemen
akkoord en gaf toestemming de
vingerafdrukken af te staan. De
vingerafdrukken van nummer

Met complimenten aan de media
die altijd weer uitbundig verslag
deden van een inval in een gokpandje en mooie foto’s maakten
van het politiewerk. Ik heb ze
altijd ervaren als de verkopers van
het politieproduct en dus in ere
gehouden.
Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

pagina 14

Dinsdag 1 oktober 2013

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

Gezellig Dansen bij .... Club 45!

Een stijldansavond op zaterdag 19 oktober waar je je weer even thuis voelt en als vanouds een onbezorgd avondje
waar je alles even kan loslaten. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt tussen de 55 en 80 jaar. Sfeer is één
van de belangrijkste begrippen. Bezoekers zien we daarom graag in gepaste kleding komen. Verheugt u zich op
een gezellig avondje uit in een sfeervolle ambiance? Dan hopen wij u te mogen begroeten! Locatie: Club 45 - Hoek
Oost Sidelinge 87/Ludolf de Jonghstraat 87, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Toegang: reserveringen 8
euro en op zaterdag aan de deur 10 euro. Reserveringslijn: 06 388 214 76, 1 minuut rijden vanaf afrit 13 Blijdorp/
Overschie rijksweg A20/A13. Gratis parkeren.

Gratis taxaties munten, postzegels, bankbiljetten

Zondag 6 oktober organiseert de Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) weer een verzamelbeurs met gratis
taxaties in Rotterdam. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun
weg vinden naar het Airporthotel op de Vliegveldweg 59. Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels
en bankbiljetten uit binnen - en buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/Romeinse periode
t/m de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten. Tevens
kan men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Ons motto
daarbij is ‘Er ligt teveel op zolder’. Neem gerust uw spullen mee en wie weet bezit u een kostbaar stuk! Zondag 6
oktober van 10.00 tot 16.00 uur Airporthotel, Vliegveldweg 59, Rotterdam. Inlichtingen: 030-6063944, www.mpo.
nl

Zaterdag 5 oktober
Operakoor Maasstad met selectie van Verdi

Een selectie uit 12 van de in totaal 26 opera’s van Verdi. Het concert wordt gehouden in de prachtige Hillegondakerk, Kerkdreef 2 in Rotterdam-Hillegersberg, de oudste kerk van de stad. Aanvang
20.00 uur, open 19.30 uur. Toegang € 17,50, inclusief een consumptie. Meer info op de website:
www.operakoormaasstad.nl en elders op deze pagina

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober
Paranormaal- en Sieradenbeurs in Ahoy

Tijdens deze beurs zijn er talloze standhouders aanwezig die actief zijn op het gebied van New Age
en alternatieve geneeswijzen. Ook zijn er lezingen. Op beide dagen is ook de 13-de Sieradenbeurs
aanwezig. Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam. Open: zaterdag 12.00 - 17.30 uur. En zondag 11.00 17.30 uur. Meer info en kortingsbon op www.paraview.nl en www.sieradenbeurs.nl. Ook meer info
elders op deze pagina.

Zondag 6 oktober

Operakoor Maasstad met selectie van Verdi

In het herdenkingsjaar van de grote operacomponist Giuseppe Verdi, hij werd 200 jaar
geleden geboren, treedt Operakoor Maasstad
zaterdag 5 oktober op met een selectie uit
12 van zijn in totaal 26 opera’s. Deze selectie
vormt als het ware een nieuwe opera met een
eigen verhaal. Net zoals vorig jaar zal David
Visser de rol van verteller vervullen. Het koor
staat onder de bezielende leiding van dirigent
Jelle Leistra en wordt begeleid door toppianist Ardjoena Soerjadi. Solistische bijdragen
van sopraan Florien Hilgenkamp, tenor Leon
van Liere en bariton David Visser. Het concert
wordt gehouden in de prachtige Hillegondakerk, Kerkdreef 2 in Rotterdam-Hillegersberg,
de oudste kerk van de stad. Alleen deze kerk
is al een bezoek waard. Aanvang 20.00 uur,
open 19.30 uur. Toegang € 17,50, inclusief een consumptie. Houdt u van zingen, u bent welkom om drie repetitieavonden gratis bij te wonen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.operakoormaasstad.nl.

Paranormaal - Sieradenbeurs in Ahoy

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober wordt voor de 26-ste keer in Ahoy de Paraview Paranormaalbeurs georganiseerd.
Tijdens deze beurs zijn er talloze standhouders aanwezig, die actief zijn op het gebied van New Age en alternatieve geneeswijzen. Bovendien worden er in een aparte zaal lezingen gegeven over verschillende onderwerpen.
Op beide dagen (in een apart gedeelte) is ook de 13-de Sieradenbeurs aanwezig. Diverse standhouders stellen
een verscheidenheid aan sieraden en kralen tentoon. U kunt ook diverse workshops volgen. Ahoyweg 10, 3084
BA Rotterdam. Open: zaterdag 12.00 - 17.30 uur. En zondag 11.00 - 17.30 uur. Entreeprijs: Paranormaalbeurs
(inclusief Sieradenbeurs): 6,50 euro of 5,00 euro 65+ of met kortingsbon (flyer). Entreeprijs Sieradenbeurs/Reptilicabeurs; 5,00 euro of 3,50 euro 65+ of met kortingsbon. Meer informatie en kortingsbon op www.paraview.nl en
www.sieradenbeurs.nl.

Het Zonnetje in Huis in ‘t Klooster

De One Woman Show van Saskia Paerl Het Zonnetje in Huis speelt maandagmiddag 14 oktober in het theater van
Lokaal Cultuur Centrum ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-zuid. Saskia’s moeder is jarig en zingt
tussen de schuifdeuren. Moeder zingt iedere dag, samen met Saskia en haar zusje Astrid. De moeder van Saskia
heeft zo’n beetje de leeftijd van de moeders en vaders in de zaal en de liedjes die zij zingt zullen u als muziek in de
oren klinken. De liedjes van Toon Hermans en Louis Davids zullen onder meer de revue passeren. Het Zonnetje in
Huis is een heerlijk luisterprogramma met een nostalgie, die bij iedereen prachtige herinneringen naar boven zal
brengen. Aanvang 13.30 uur, entree inclusief uw kopje koffie of thee in de pauze met iets lekkers € 5,=. Voor meer
informatie www.afrikaanderplein.nl. Reserveren kan via (010) 4231616

Zondagslunch

Op 6 oktober starten we vanaf 12.30 -16.00 uur met
een Spaanse Tapas-middag, een glaasje Cava en
een Spaanse verrassings-amuse.
~
Daarna een Gazpacho, gevolgd door een
Tapasbuffet met een ruime keuze aan koude en
warme gerechten, Paëlla met salades, brood,
tapenade en kruidenboter.
~
Dessert buffet ‘Rotterdam’ en koffie/thee met “snoepje” toe!
Huiswijnen, Fustbier, Frisdranken
en Mineraalwater zijn inclusief.

Prijs:

€ 39,50 p.p.
All-In

In het hotel is een collectie foto’s van oud-Rotterdam
te bezichtigen en u kunt gratis pool-biljarten.

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust
komen en ontspannen in het mooiste stukje
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of
Valkenburg naar een van de sfeervolle en
gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsarrangement

2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt /
2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 122,- p.p. (halfpension) (2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

Let op: 4 nachten = 3 betalen !
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
www.deoudebrouwerij.nl

Uitsluitend op reservering telefonisch te boeken op
010-4663344 of via e-mail keuken@hotel-rotterdam-city.nl

Brasserie Rotterdam

Schiekade 658, 3032.AK Rotterdam
Kijk ook eens op www.hotel-rotterdam-city.nl!

Bijzonder èn mooi concert in Pendrecht!

Op 6 oktober Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk in Pendrecht. Thema is Ruslandjaar.
Werken van Scarlatti, Borodin en Piazolla (bajan) en Couperin, Krebs, Brahms èn Bach (orgel).
Aanvang 15.00 uur. Hoek Middelharnisstraat (ingang op nummer 153 A). Toegang €6,-- en voor
pashouders €4,-- en voor kinderen tot 12 jaar gratis! Meer informatie: www.zondagmiddagmuziek.
vitaalpendrecht.nl/ en elders op deze pagina.

Zaterdag 12 oktober
Mendelssohn in de Immanuelkerk
Prachtige muziek van Mendelssohn. Aanvang 20.15
uur. Toegang € 12,50. In de
voorverkoop € 10, - . Voor
donateurs en hun partners € 5,
-. Kinderen tot 12 jaar gratis.
U kunt de kaarten kopen bij
de koster, Berlagestraat 96,
Rotterdam-Lage Land, via
06-53518119 bestellen bij
Diana van Es en via de leden
van de deelnemende koren.
Kaartreservering: secretariaat@
rottesmannenkoor.nl, info@hillegersbergsmannenkoor.nl en
010-2203402. Meer info elders
op deze pagina.
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Hotel/Brasserie Rotterdam (voorheen Paxhotel)
presenteert elke zondag:

Verzamelbeurs en gratis taxaties

De Munten- en PostzegelOrganisatie
(MPO) organiseert een verzamelbeurs
met gratis taxaties van munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten. In Airporthotel, Vliegveldweg
59, Rotterdam. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Inlichtingen: 030-6063944 / www.mpo.
nl. Meer info elders op deze pagina

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om
te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
Ontvang
tegen inlevering
van deze advertentie
35% korting
op uw bungalowhuur
!
onze
extra
Boek nu
met
uwlezerskorting!*
actiecode : OUD13
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

(niet combineerbaar met andere aanbiedingen / kortingen)

Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

Overnachten in stijl...

Puur genieten!

m
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Mendelssohn in de Immanuelkerk

Maandag 14 oktober
Het zonnetje in huis in ‘t Klooster

In LCC ‘t Klooster speelt de voorstelling van Saskia Paerl ‘Het zonnetje in huis’. Deze prachtige
one woman show met heerlijke luisterliedjes uit vervlogen tijden zal u zeker doen genieten.
Aanvang13.30 en toegang € 5,= inclusief koffie/thee. Locatie: Afrikaanderplein, parkeren gratis, zie
ook. www.afrikaanderplein.nl voor meer informatie of telefoonnummer (010) 4231616. Ook meer
info elders op deze pagina.

Zaterdag 19 oktober
Gezellig Dansen bij .... Club 45!

Prachtige muziek van Mendelssohn met een prachtig geluid. Het traditionele herfstconcert van de Maasstedelijke Kamerkoren, het Maasstedelijk Jongens-en Meisjeskoor en het Maasstedelijk Vocaal Ensemble staat in het
teken van deze componist. De Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor, doet van harte mee evenals
sopraansoliste Anneke Bliek-Monsma en organist/pianist Kees van Dijk. Daarnaast de frisse, jeugdige stemmen
van het Jongens - en Meisjeskoor. De algehele muzikale leiding is in handen van Anneke van Es. Zaterdagavond
12 oktober om 20.15 uur. Toegang aan de zaal € 12,50. In de voorverkoop € 10, - . Voor donateurs en hun partners € 5, -. Kinderen tot 12 jaar gratis. U kunt kaarten kopen bij de koster van de Immanuelkerk, Berlagestraat
96, Rotterdam-Lage Land of via 06-53518119, bestellen bij Diana van Es of bij de leden van de deelnemende
koren. Kaartreservering: secretariaat@rottesmannenkoor.nl en info@hillegersbergsmannenkoor.nl en 0102203402. De Immanuelkerk is bereikbaar via de metro (haltes Oosterflank en Prinsenland) en buslijn 36 vanaf
station Rotterdam-Alexander.

Weer een bijzonder èn mooi concert in Pendrecht!

Een stijldansavond, waar je je weer even thuis
voelt en als vanouds een onbezorgd avondje
waar je alles even kan loslaten. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt tussen de
55 en 80 jaar. Locatie: Hoek Oost Sidelinge
87/Ludolf de Jonghstraat 87, zaal open 19.30
uur, aanvang 20.00 uur. Reserveringen 8
euro, aan de deur 10 euro. Reserveringslijn:
06-38821476. Meer info elders op deze
pagina.

Op 6 oktober zal het eerste concert na de zomervakantie plaatsvinden in de serie Zondagmiddagmuziek in de
Open Hofkerk in Pendrecht. Het thema Ruslandjaar. Om dat te accentueren zal de Oezbeek Igor Foersov de bajan
bespelen, een Russische accordeon. Samen met Jan van Dijk, die het Vierdagorgel bespeelt, een interessante
combinatie. Igor Foersov studeerde aan het muziekcollege in de stad Taschkent in Oezbekistan, Jan van Dijk aan
het Rotterdams en het Haags (Koninklijk) Conservatorium. In dit concert zullen werken klinken van Scarlatti, Borodin en Piazolla (bajan) en Couperin, Krebs, Brahms èn Bach (orgel). Centraal staat de Suite Gothique waaruit
door beiden gespeeld zal worden. Aanvang 15.00 uur. Adres: hoek Middelharnisstraat (ingang op nummer 153
A) en de Sliedrechtstraat. Op 7 minuten lopen van metrostation Slinge. Toegang €6,-- en voor pashouders €4,-en voor kinderen tot 12 jaar gratis! Meer informatie: www.zondagmiddagmuziek.vitaalpendrecht.nl.

Goed Bedoeld: verhaal over liefde, ziekte en keuzes

Woensdag 23 oktober

Donderdag 31 oktober staat het Leids gezelschap Nieuw Leiden op de planken van Theater Zuidplein met een
ontroerend en hedendaags verhaal over belangrijke beslissingen. Een tragikomische voorstelling over medelijden en compassie met herkenbare gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Over ons verlangen iets voor de
ander te betekenen. En over de twijfels, die dat met zich meebrengt. Aanvang 20.15 uur. Nieuw Leiden maakt
theatervoorstellingen met aansprekende filosofische thema’s. Het is meer dan alleen theater. Zij proberen het
publiek op een persoonlijke wijze erbij te betrekken.
MET KORTING NAAR DE VOORSTELLING: onder vermelding ‘actie Oud-Rotterdammer’ betaalt u €
12,50 (i.p.v. € 15,-). Voor kortingskaarten kunt u bellen met de kassa: 010 2030203. Meer informatie op www.
theaterzuidplein.nl

RTM-combitocht 2013

Heinenoord busstattion Spijkenisse (11.00 u)/
Brielle (11.25 u)/Oostvoorne (11.35 u)/RTM
Ouddorp: Stoomtramrit. Prijs € 20 p.p. (kind
t/m 12 jaar € 12,50). rtm.combitochten@
gmail.com, tel. 0181-482494/06-20082503.
Meer info elders op deze pagina.

Beleef opnieuw de tramreis van weleer

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober

De Stichting Museum v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) organiseert woensdag 23 oktober met
de RTM-museumbus Van Oeveren 40, een Gele Rijder uit 1986, een combitocht naar het RTM-museum op de
kop van Goeree voor een rit met een echte ouderwetse RTM-dieseltram. Vertrektijden: busstation Heinenoordtunnel 10.45 uur; Rotterdam Zuidplein (toerbushalte) 11.00 uur; Spijkenisse Centrum 11.25 uur; Brielle busstation (voormalig tramstation) 11.50 uur; Oostvoorne Dorp (De Ruy) 12.00 uur. De rit gaat naar het trammuseum
van de RTM op de kop van Goeree, aankomst 12.30 u. In de remise is er koffie, thee of frisdrank. Om 13.30 uur
vertrekt de RTM-dieseltram vanaf de remise. De tramrit gaat door de duinen en weer terug naar de RTM-remise.
Wie herinnert zich niet de lange stoomtrams, die reden vanaf de Rosestraat naar Oostvoorne. De tramdiensten
werden in 1966 gestaakt. Reserveren is verplicht: per e-mail: rtm.combitochten@gmail.com, per telefoon: 0181482494 of 06-20082503. De kosten € 20,00 per persoon (kinderen t/m 12 jaar € 12,50). Men dient tijdig op de
opstapplaats aanwezig te zijn, want de bus rijdt op tijd. Meer informatie is te vinden op http://www.rtm-ouddorp.
nl (In tegenstelling tot wat er in de folder staat is deze tocht dus zonder rondvaart!).

‘s Werelds grootste poppen- en berenbeurs
In de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch.
Organisatie: Niesje Wolters van Bemmel. De
grootste poppen- en berenbeurs ter wereld
wordt dit jaar gehouden in de Brabanthallen
in Den Bosch. Milot Reizen brengt u er snel
en voordeling naar toe! Reserveringen: Tel:
010-4320366 info@milotreizen.nl.

Donderdag 31 oktober
Een verhaal over liefde, ziekte en juiste keuzes

Donderdag 31 oktober staat het Leids gezelschap Nieuw Leiden op de planken van Theater Zuidplein met een ontroerend en hedendaags verhaal over belangrijke beslissingen. Een tragikomische
voorstelling. MET KORTING NAAR DE VOORSTELLING: onder vermelding ‘actie OudRotterdammer’ betaalt u € 12,50 (i.p.v. € 15,-). Voor kortingskaarten kunt u bellen met de kassa:
010-20 30 203. Meer informatie is te vinden via www.theaterzuidplein.nl en elders op deze pagina.

Beekbergen Verhuur van moderne vrijstaande bungalows
gelegen te midden van de bossen.
Bel nu voor last minute aanbiedingen.
Gratis folder Tel. 055 - 50 51 358
www.bungalowparkeldorado.nl

Boek nu uw herfstvakantie!
Modestudio

GRANDIVA+size
Al 22 jaar voor uw MAATJE MEER
Maten 42 - 64

GEOPEND MAANDAG T/M ZATERDAG!
Veerplein 19, Zwijndrecht
078 - 6123377
www.grandiva-mode.nl

Va art
A an de
Hotel

.ho
www

t

dev
elaan

aart.

Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

nl

compleet verzorgde
vakanties
EN
VAN HET HALEN
MET DE SERVICE
TOURINGCAR
BRENGEN PER LUXE

Kerst- en Nieuwjaarsarrangementen
11-daagse of 6-daagse vakantiereis
KERST- EN NIEUWJAARSREIS
11-daagse
23 december tot 2 januari

KERSTREIS
6-daagse
23 december tot 28 december

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide
• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner
Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.

Geldig van september t/m december m.u.v. de feestdagen.

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu

NIEUWJAARSREIS
6-daagse
28 december tot 2 januari

voor vragen of reservering:

06-12997929

Speciaal
voor senioren
en 50+ single

vanaf € 495,-

Oktoberspecial: Kleuren en tinten
8-daagse vakantiereis

• Vertrek zaterdag 5 oktober - prachtige herfstaanbieding

Een heerlijke vakantie in het  Hotel de Paddestoel
Wilt u ook lekker relaxed wakker worden met vogel geluiden Special
voor
op de achtergrond? Het gezellige Hotel de Paddestoel biedt Senioren
stijlvolle hotelkamers met een eigen terras, en kitchenette,
midden in de Oisterwijkse bossen. Rolstoelvriendelijk en dus geschikt
voor mensen die gebruik maken van een rollator.
Genieten van de heerlijke diners, hapjes en drankjes in ons gezellige
restaurant. Leuke uitstapjes maken per luxe touringcar door Oisterwijk en
omgeving. Wij zorgen ervoor dat u helemaal tot rust kunt komen en volop
kunt genieten van onze Brabantse gastvrijheid.

Kerstarrangement 23 - 30 december € 695,00 p.p.
toeslag voor 1 pers. op 2 pers. kamer € 30,00
• Vervoer per luxe touringcar (opstapplaats Zuidplein/Alexander/
Vlaardingen/Hoogvliet)
• Aankomst hotel, ontvangst met koffie en thee
• 7 x Overnachting inclusief ontbijt, 7 x diner, 6 x Brabantse-lunch.
5 middagtochtjes, incl. toeristenbel. gratis koffie/thee.

Vraag naar de folder
voor zomer 2014

www.hotelaandevaart.nl - info@hotelaandevaart.nl

Wij sturen u graag onze brochure toe.

Bekijk het hele reisaanbod op onze website

Voor meer informatie kunt u bellen met % 013-5282555.
Of bezoek onze website www.hoteldepaddestoel.nl

Nu vanaf € 400,-

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

Wij hopen u graag te ontmoeten in Hotel de Paddestoel! Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk

pagina
16
		
Dinsdag 1 oktober 2013

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

- advertorial -

Dementie? Er is meer mogelijk dan u denkt
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt te maken met een vorm van dementie.
De kans is dus aanwezig dat u er ook mee te maken heeft of krijgt. Als u of
uw naaste de diagnose dementie krijgt is dat ingrijpend. De hersenaandoening maakt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg
van anderen. Bij ouderenzorgorganisatie Laurens werken behandelaars die
gespecialiseerd zijn in dementie. Zij bieden dementerende ouderen en hun
naasten behandeling, begeleiding en ondersteuning met als doel: een zo’n
hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook thuis, in uw eigen woonomgeving.
Mensen met dementie hebben vaak moeite met
het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals
het huishouden, sociale activiteiten of lichamelijke verzorging. Een ergotherapeut helpt u met
bijvoorbeeld een stappenplan of hulpmiddelen,
zoals aangepast bestek, om langer zelfstandig
te kunnen functioneren. Ergotherapeut Geerke
van der Giessen: “Mensen met beginnende
dementie zijn nog in staat om te leren en kunnen vaak nog meer dan men denkt. Verder in
de dementie wordt dit steeds lastiger. Hoe meer
iemand nog zelf kan, hoe beter dit is voor zijn
of haar welzijn en gevoel van eigenwaarde.
Dat is ook voor de mantelzorgers belangrijk
om te weten. Vaak zijn zij geneigd veel handelingen over te nemen.”

“Bij dementiezorg draait het om de dementerende en zijn of haar kwaliteit van leven”, vult
Margo van Nes, psycholoog bij Laurens, aan.

“Goede begeleiding is belangrijk. We proberen
dementie geaccepteerd te krijgen in plaats
van dat we het gedrag dat bij dementie hoort,
willen normaliseren.” Het gaat volgens Margo
dan ook niet over ‘behandelen’ aangezien dat
de indruk wekt dat dementie te genezen is.
Voor de naasten is het accepteren van de ziekte
een eerste, moeilijke stap. Maar wel noodzakelijk, omdat de acceptatie het welzijn van de
dementerende weer voorop stelt.
De behandelaars bij Laurens zijn gespecialiseerd in dementie en andere, vaak bijkomende,

ouderendomsklachten. Naast ergotherapeuten,
fysiotherapeuten en psychologen, kan ook de
logopedist helpen, bijvoorbeeld bij spraak- of
slikproblemen. Of de diëtiste bij ondervoeding of overgewicht. Ook kan de huisarts de
Specialist Ouderengeneeskunde van Laurens
raadplegen.
Behandelaars van Laurens komen zo nodig bij
u thuis; of u kunt terecht in de polikliniek. Bel
0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor
de mogelijkheden.

Niet alleen door ouderdomskwalen, zoals
Parkinson, artrose of veelvuldig vallen kunnen
ouderen minder mobiel worden. Jeroen Verrier,
fysiotherapeut bij Laurens: "Dementerenden
voelen zich vaak onzeker en minder veilig. Dit
kan leiden tot passiviteit. Spieren en gewrichten zijn gemaakt om belast te worden. Door
onderbelasting ontstaan vaak problemen. Als
deze tijdig gesignaleerd worden door mantelzorgers of zorg aan huis kan de fysiotherapeut
erger voorkomen".

NU MANGO INRUILWEKEN!

Tot € 2.500,- terug voor uw oude scootmobiel!

Elektrische ﬁetsen vanaf € 1.295,Vaste scootmobielen vanaf € 1.395,-

E-cars vanaf € 7.495,-

Ja! Stuur mij snel de gratis brochure

✂

□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ Elektrische scooters
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
Postcode/plaats

ORO2IW13093

Telefoon
E-mail
Zonder postzegel opsturen naar:

Mango Mobility B.V., Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

Proﬁteer alleen dit jaar nog
van maximaal

Vouwscootmobielen vanaf € 495,-

Bezoek onze
winkel!

52% belastingvoordeel

Gratis thuisdemonstratie?
Bel nu 0800 40 44 550.
Wij zijn al onderweg!

bij aanschaf van een scootmobiel.
Maak de woordzoeker op onze
nieuwe website
www.mangomobility.nl/puzzel
en win een weekendje weg
voor twee personen!

Mango Rotterdam
Laagjes 4, 3076 BJ Rotterdam
(zijkant Ardea Auto, ingang shop Laagjesweg)
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur
(maandag gesloten)

*
Actie geldig de hele maand oktober en zolang
de voorraad strekt. Genoemde prijzen hebben
geen betrekking op de afbeeldingen.

De specialist in elektrisch vervoer tot 45 km/u - www.mangomobility.nl
Mango Mobility heeft vestigingen in: Almelo • Amsterdam • Baarn • Barneveld • Brielle • Den Helder • Gorinchem • Haarlem • Hardenberg • Rotterdam • Venlo • Wateringen
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Een hevige fatale explosie
In de middag van 24 juni 1981 werd de Europoort opgeschrikt
door een enorme explosie waarvan de schokgolf tot in de wijde
omtrek de ramen deed trillen. Zwarte rook vormde zich boven de
AGIOS IOANNIS, gelegen op Boei 2 in het Calandkanaal. De blusboten HD 16 en 17 waren snel ter plaatse en ook het blusfort,
een omgebouwd wagenveer, werd naar de plaats des onheils
gedirigeerd. Drie uur later werd het sein ‘brand meester’ gegeven en werd een trieste balans opgemaakt: zes doden en drie
zwaargewonden.
De OBO (Ore-Bulk-Oil), een combinatie van tanker en bulkcarrier die
afwisselend olie en droge bulk vervoerde, was bezig met het lossen van
130.000 ton ijzererts in duwbakken.
De bemanning bestond uit Grieken en
Laskaren (Indische matrozen) en een
Engelse reparatieploeg was, naar later
bleek, aan het lassen.
De Havenverordening stond herstelwerkzaamheden buiten de werf niet
toe, tenzij daarvoor ontheffing was
verleend. Hiervoor golden stringente
voorwaarden zoals, in geval van tankers, een door een erkend gasdokter
afgegeven gasvrijcertificaat. Met name

OBO’s hebben, wanneer ze met droge
bulk zijn beladen, door hun speciale
constructie wel schone en geventileerde zijtanks, maar daarin kan zich
na enige tijd toch weer gas vormen.
Met voldoende zuurstof erbij ontstaat
een explosief mengsel en één vonkje
is dan fataal. Ook had dit schip nog
restanten ruwe olie in een sloptank.
Zo’n tank is niet gasvrij en moet onder
stikstof en in ieder geval verzegeld
afgesloten worden. Bij de Havendienst
was niets bekend over ‘warm werk’
en geen aanvraag ingediend, laat staan
toestemming verleend. Ook was er
geen gasvrijcertificaat, dit alles met
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De Agios Ioannis dreigde te kapseizen

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

Het blusfort, een omgebouwd wagenveer, werd naar de plaats des onheils gedirigeerd, foto’s collectie Van Noort

het bovenbeschreven desastreuze
gevolg.
Salto dekluik
De explosie was zo heftig dat aan
bakboord een dekluik van 17 meter
lang en een gewicht van 30 ton omhoog werd geslingerd en via een halve
salto achter de bakboordsbrugvleugel
landde, waarbij een reddingboot werd
gekraakt. Stukken staal werden tot
op 400 meter afstand van het schip
teruggevonden. Op 250 meter afstand
sloeg een tankdeksel met een dikte
van enkele centimeters en een meter
doorsnee als een bom in de grond. Aan
de overkant van het Calandkanaal,
op het terrein van de toenmalige Gulf

Raffinaderij (nu Q8), werd een lastrafo
teruggevonden, die zo zwaar was dat
hij alleen met een kraan op een vrachtauto getild kon worden.
Total loss
De schade aan het 297 meter lange
schip was enorm. Enkele tanks waren
uit elkaar gebarsten en de scheepshuid was over tientallen meters als
een sardineblikje opengereten. Dat
was net boven de waterlijn, waardoor
gevaar bestond voor kapseizen met
langdurige stremming van de vaarweg
als gevolg. Zover is het gelukkig niet
gekomen. Door de luchtdruk waren
enkele bemanningsleden in het water
geblazen die met een hovermarine van

de Havendienst uit het water werden
gered. De overige bemanning kon
snel worden geëvacueerd en werd
ondergebracht in Hotel De Beer. De
AGIOS IOANNIS heeft nog drie
maanden in Rotterdam gelegen, maar
is uiteindelijk voor de sloop verkocht.
De sleepboot NJORD bracht haar naar
Barcelona. Een triest einde voor een
schip van amper tien jaar oud. Toch
valt dát in het niet bij het menselijk
leed dat werd berokkend.
Cees de Keijzer van www.worldshipsocietyrotterdam.nl

Boot, schip of koekiesblik?
‘Het ziet er niet uit zo’n koekiesblik’, zegt de ware scheepsliefhebber, want die vindt autoboten echt niet mooi. Frappant genoeg wordt
zo’n varende parkeergarage ook geen autoschip genoemd, onverlet latend dat volgens Van Dale op de eerste plaats boot de generieke
benaming is voor kleinere vaartuigen. In het Engels is het evenmin ship of vessel, want dan heet het vehicle carrier of PCTC, Pure Car
Truck Carrier. Vrij vertaald voertuig vervoerder of LPVV, Louter Personenauto Vrachtauto Vervoerder.

Door Cees de Keijzer en fotograaf Arjan Elmendorp van
www.worldshipsocietyrotterdam.nl

Qua omvang is het echt geen bootje, want deze HÖEGH
TRIDENT is, met een bruto inhoud van 56.164 ton, toch
nog iets groter dan bijvoorbeeld de RYNDAM. Die kan
1260 passagiers herbergen, in aantal heel wat minder dan
de 6500 auto’s die deze autoboot kan laden. Containerschepen, door sommigen denigrerend dozenboten, maar
in het Engels dan weer box ships genoemd, kwantificeren
hun laadcapaciteit in TEU’s (Twenty foot Equivalent
Units), maar autoboten doen dat in CEU’s (Car Equivalent Units). Die standaardmaat werd ooit ontleend aan de
RT 43 Toyota Corona uit 1967 met de maten van 4,125 x
1,55 x 1,40 meter. Mocht u er vroeger eentje gehad hebben, dan heeft u wel in een trendsetter gereden.
Wereldwijd worden er massa’s auto’s getransporteerd,
niet alleen van Japanse en Koreaanse makelij, maar ook

van Europese origine. Het merendeel wordt hier een tijdje
geparkeerd bij de Rotterdam Car Terminal van Broekman
in de Brittanniëhaven. Met een opslagruimte voor 40.000
stuks is het daar een zee van auto’s. In 1927 begon Leif
Höegh in Oslo met de tanker VARG. Nu heeft HÖEGH
AUTOLINERS een vloot van 40 eigen en 20 gecharterde
autoboten. Met nog vijf in aanbouw, waarvan drie met de
recordcapaciteit van 8500 CEU, is men toonaangevend.
Daarnaast heeft Höegh acht grote LNG-tankers die men
vanwege hun bollen dan weer ongegeneerd ‘tietenboten’
noemt.

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 270 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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Viku Dienstverlening beschikt over ruim
tien jaar ervaring in specialistische
reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid
personeel staan klaar om u te voorzien
van een goede service en reiniging.

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

Antiek en meubel
r e pa r at i e
The art of cleaning

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING
• Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Gratis offerte, ook aan huis
3 jaar garantie
Antiek/meubelreparatie
lederbewerking
boot en caravan bekleding
stoelenvlechterij
meubelspuiterij van alle meubels
alle kleuren

ts
Open weRkplAA

en /
OphAl
GRAtis zORGen!
e
thuisb

Rotterdam - kralingen
iJsclubstRAAt 68
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

tel: 010 - 41 45 808

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN DE OUD ROTTERDAMMER

:

Oberhausen en Dusseldorf

DUITSLAND

2 DAGEN VANAF

2-DAAGSE BUSREIS

89.00

• Op reis met andere lezers van de
Oud Rotterdammer en Valk Vakanties!
• We bezoeken de feestelijke kerstmarkten in
Oberhausen en Düsseldorf
• Overnachting in 4* Van der Valk Hotel Düsseldorf
• Diverse opstapplaatsen in de regio Rotterdam
Vertrek: 08/12 en 15/12
Zie www.valkvakanties.nl/bu280

3 DAGEN VANAF

149.

00
p.p.

O.B.V. VOLPENSION

p.p.

INCL. ONTBIJT

5 DAGEN VANAF

198.

8 DAGEN VANAF

847.00

00
p.p.

p.p.

INCL. ONTBIJT

O.B.V. VOLPENSION

3-DAAGSE RIVIERCRUISE KERSTSHOPPING

5-DAAGSE BUSREIS DUITSLAND / BERLIJN

8-DAAGSE RIVIERCRUISE KERST

• Kerstmarktcruise vanaf Rotterdam naar Keulen of v.v.
• Per luxe 4* MS Serenity
• Bezoek de kerstmarkten van Düsseldorf en Keulen
• Kijk voor alle riviercruises op onze website!
Vertrek: 28/11, 30/11 en 02/12
Zie www.valkvakanties.nl/rc405

• Schitterende, verzorgde busreis naar Berlijn
• 4* Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg
• Incl. stadsrondrit en bezoek aan Potsdam
• Opstappen Rotterdam, metrostation Kralingse Zoom!
Gegarandeerd vertrek: 20/10
Zie www.valkvakanties.nl/bu259

• 8-daagse kerstcruise over de Romantische Rijn
• Per luxe 5* riviercruiseschip Swiss Tiara
• Vertrek vanaf Rotterdam! Aanrader!
• Bezoek Düsseldorf, Keulen, Bonn, Koblenz en Rüdesheim
Vertrek: 20/12
Zie www.valkvakanties.nl/rc408

VERTREK IN ROTTERDAM!

NIEUW

VOOR MEER INFORMATIE EN BOEKINGEN: 0172 - 469696 | INFO@VALKVAKANTIES.NL | WWW.VALKVAKANTIES.NL
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Goede tijden op de Zuiderhandels ulo
Doordat ik recentelijk contact had met een tweetal oud-klasgenoten, Ineke Langbein en Betty v.d. Kreke, van de derde klas
(1959-1960) van de Zuiderhandels ulo aan de Overijselsestraat
besloot ik, omdat ik daar toch vlakbij moest zijn, weer eens een
kijkje te nemen. Uiteraard is de buurt veranderd, maar dat zijn
wij na zoveel jaren net zo goed.
Ik zag het voormalige plein en dacht
aan de leraren, die probeerden ons wat
bij te brengen. Als we het speelkwartier op het Stichtseplein hadden, liepen
er altijd enkele leraren heen en weer
om toezicht te houden. Maar ik dacht
aan het transformatorhuis dat daar
stond, tegenover de snoepwinkel van
de familie Blokpoel. Dat winkeltje
mocht je in de pauze niet bezoeken,
maar het was gewoon zaak je achter
dat gebouw te verschuilen en als de
leraren de andere kant op liepen, vlug
over te steken en je snoep te kopen.
Er woonde bij mij in de Wapenstraat,
hoek Kokerstraat, ook een familie
Blokpoel achter een winkeltje, dat
was familie van de eerder genoemde
Blokpoels. Ook zij hadden eerst een
snoepwinkel, daarna een kruideniersbedrijfje.
Ik zag tevens een soort balkon aan
‘mijn’ oude schoolgebouw, dat
aansloot op de grote klaslokalen op de
bovenste verdieping. Daar zaten we
toen in de eerste klas met meer dan 50

leerlingen. Achter in de klas was een
soort opslagruimte voor landkaarten
en zo en soms gingen daar een jongen
en een meisje, onder de les (!), naar
binnen (..).
Vier cijfers
Terug naar het oude schoolgebouw.
Ik heb eens een paar jongens over het
dak van de aansluitende gymnastieklokalen zien klimmen en via een raam
naar binnen zien gaan.
Aan de leraren bewaar ik goede herinneringen. Ik herinner mij de heren
Ooms (directeur), De Bruin, Van der
Meijde, Van der Linden en Mensonides. De heer Ooms gaf Duitse les en
had als aardigheid dat hij twee getallen van vier cijfers met gemak uit het
hoofd kon vermenigvuldigen. En wij
maar op papier narekenen, want een
zakjapanner bestond niet.
Aan het gymnastieklokaal (voor de
jongens) bewaar ik goede herinneringen. Doorgaans deden we daar
leuke dingen, zoals schildpadvoetbal

De Zuiderhandels Ulo in de Overijsselsestraat, foto Voet

en trefbal. Bij mij in de klas zat Jan
Lenselink, die speelde in de A-tjes bij
Feijenoord. Een tijdje hadden jongens
van een andere school gelijk met
ons gymnastiekles. Ook daar waren
aankomende voetbaltalenten bij. Het
voetbal kreeg bij ons daardoor ineens
een impuls. Wat konden sommigen
hard schieten! Het was hun sport ‘per
ongeluk’ de leraar te raken met die
harde schoten.

Met klasgenoot Hans de Uil, die vlak
bij mij woonde, fietste ik naar school.
Maar voordat we daar naartoe gingen,
speelden we eerst een spelletje Stratego, met als gevolg dat we ons altijd
moesten haasten om op tijd op school
te komen.
Ik heb Hans nog eens op TV gezien bij
Banana Split van Ralph Inbar, waar hij
collega’s te pakken wilde nemen, maar
zij ook hem! Dus de door Ralph Inbar

georganiseerde chaos was compleet.
Na het eindexamen ging het zoals zo
vaak; dan verlies je elkaar uit het oog.
Er staat inmiddels wel een foto van de
klas op Schoolbank, waar echter niet
alle namen ingevuld staan. Dus wie
zichzelf herkent, graag contact met
ondergetekende opnemen!
Dirk Wuister
dewuister@hotmail.com

ROTTERDAMSE VERHALEN
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reacties: jorisboddaert@deoudrotterdammer.nl

Nico’s News is hot!
Deze rubriek bestaat precies één jaar en het beschrijven en verwerken van de hedendaagse geschiedenis van Rotterdam is de altoos terugkerende factor geweest. Steevast worden lieden aan
het woord gelaten die dagelijks daadwerkelijk bezig zijn met ‘onze’ historie. Voor de verandering
is het wel grappig iemand te portretteren die gedurende de periode 1983 tot 1996 in onze stad zélf
historie schreef. Een journalist/manager die via zijn dynamische, zeg maar gerust opvallende optreden als hoofdredacteur/directeur van Radio Rijnmond furore maakte. Precies, Nico Haasbroek, de
nestor van de Rotterdamse radiojournalistiek.
Nico (1943): “Ik kom uit Amersfoort,
maar toen ik tien jaar was, kwam ik
regelmatig naar Rotterdam om mijn
oom Harm en tante Bets te bezoeken.
Zij woonden in de Beatrijsstraat en als
jochie vond ik het fantastisch samen
met mijn tweelingbroer Jan het GEBgebouw aan de Rochussenstraat in te
gaan. Mijn oom werkte daar als ingenieur. Ik was toen tramgek en kende
alle tramroutes uit mijn hoofd. Ik was
ook druk in de weer met de topografie
van de stad. Het fascineerde mij dat de
stad zo groeide. Eind 1983 werd ik na
een pittige selectieronde hoofdredacteur van Radio Rijnmond. Ik had de
nodige radio-ervaring opgedaan bij diverse omroepen in Hilversum. Samen
met Henk Tiesma heb ik van R.R. een
redelijk populaire stadsomroep kunnen
maken. Wij begonnen met per dag
drie uur live uitzenden met een budget

van drie miljoen gulden. Veertien jaar
later was dat uitgegroeid tot 24 uur
live radio voor 30 miljoen. Ik gaf mijn
medewerkers op een losse manier tal
van mogelijkheden om leuke radio te
maken en dat werd in Groot-Rotterdam gewaardeerd.”
NOS-journaal
“Ik had rond 1995 ook graag nieuwe
televisie willen brengen, maar dat zat
er net niet meer in, want een jaar later
ruilde ik R.R. om voor het hoofdredacteurschap van het NOS-journaal.
Journalistiek gezien was het een
promotie, maar om steeds in Hilversum te moeten bivakkeren, viel niet
mee. Vooral het reizen was zwaar. Ik
besloot namelijk om met mijn vrouw
en dochter in Rotterdam te blijven
wonen. Enfin, half Nederland weet
inmiddels dat mijn NOS-avontuur in

2002 voortijdig afliep na een conflict
met de redactie.”
Nico heeft zijn vertrek uit Hilversum secuur beschreven in zijn boek
‘Journaaljaren’ (uitg. Vassallucci,
Amsterdam, 2004). Velen hebben
het beeld voor ogen dat Nico nogal
geëmotioneerd voor de tv-camera reageerde op de dood van Pim Fortuyn.
Dat werd hem door zijn NOS-collega’s verweten. Nico: “Mag ik? Pim
Fortuyn haalde ik al begin jaren ‘90
bij R.R. binnen. Ik vond het toen zo
bijzonder dat een professor op Zuid
woonde. Ik vroeg hem de eerste keer
letterlijk: - wilt u mijn correspondent
linker Maasoever worden?- Ik had een
goede band met hem.”
Club Math.
“Ik ben blij dat ik altijd Rotterdam
trouw ben gebleven. Zo heb ik in

Nico Haasbroek met Flip; entree eigen huis Mathenesserlaan

2003 samen met mijn vrouw Mieke
aan de Mathenesserdijk Club Math.
opgericht. Een boeiende periode! Wij
brachten via evenementen allerlei
culturen met elkaar in contact. Helaas
moesten wij na een jaar al weer stoppen met het cult-café, omdat de deelgemeente en de eigenaar van het pand
andere bestemmingsplannen hadden.
Ik ben nog steeds actief in de journalistiek. Organiseer forums, lezingen
en train aankomende journalisten. Het
nieuws volg ik op de voet en geef het

dikwijls nieuwe impulsen. Mijn emailadres is niet voor niks: nicosnews@
xs4all.nl. Verder werk in alle stilte aan
een roman over Rotterdam. Als kind
wilde ik trambestuurder worden, maar
ben tóch blij dat ik mij volledig op de
mediawereld heb gestort. Rotterdam
kan op dat gebied van mij nog de
nodige initiatieven verwachten…”
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revalidatie kliniek
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verpleeghuis

Bent u 55 jaar of ouder en ondervindt u wel eens
belemmeringen in het dagelijks leven? Dan is poliklinische
revalidatie in het centrum voor Reuma en Revalidatie
Rotterdam (RRR) misschien iets voor u. Vervoer kan voor
u (tegen een kleine bijdrage) geregeld worden.

Poliklinische revalidatie
Heeft u problemen bij het lopen, uw evenwicht of uw conditie?
Heeft u vaak pijn, slaapt u slecht, wordt communiceren steeds
lastiger? Zijn uw emoties u soms te baas, laat uw geheugen u
in de steek, is het huishouden een opgave of kunt u uw hobby
niet meer goed uitvoeren? Herkent u dit?
Dan kan poliklinische revalidatie ook iets voor u zijn.

Een combinatie van
behandeling, training
en educatie.
Maximaal 12 weken,
2 tot 3 dagdelen per
week, individueel en in
groepsverband.

PROGRAMMA
Na verwijzing door uw huisarts of
specialist wordt u in het RRR
beoordeeld door de revalidatiearts.
Na een positieve beoordeling
wordt u gezien door verschillende
behandelaren. Op basis van een
op maat gemaakt revalidatieplan
krijgt u individuele en groepstherapieën bij verschillende
disciplines, zoals ergotherapie,
fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en diëtetiek.

De training vindt plaats in onze

OVER HET RRR

fitnessruimte met moderne apparatuur. Een fysiotherapeut of
bewegingsagoog begeleidt u bij uw
trainingsprogramma. De groepsbehandelingen vinden plaats met
maximaal vijf patiënten. Uw zelfstandigheid neemt toe en de
ervaren belemmeringen in het
dagelijks leven zullen afnemen.
Door fit te worden en te blijven,
kunt u zo lang mogelijk zelfstandig

U kent ons misschien als ‘verpleeghuis’ maar wij richten ons al bijna
20 jaar op revalidatie. Sinds 2007
zijn wij officieel erkend als
revalidatiecentrum. Wij hebben
jarenlange ervaring met het behandelen van ouderen. Wij bewijzen dat
gerichte behandeling en training ook
op hogere leeftijd resultaat heeft.
Behalve poliklinische revalidatie
hebben wij ook klinische revalidatiebedden en verpleeghuisbedden
beschikbaar.

functioneren.
A A N M E L D E N E N I N F O R M AT I E
Poliklinische revalidatie in het RRR
wordt volledig betaald door de
zorgverzekeraar. Kijk op www.rrr.nl
of neem contact op met de polikliniek
via secretariaatpolikliniek@rrr.nl of
telefoonnummer 010 - 278 12 30.
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De vuurwerkramp
in 1945
Toen 15 augustus de algehele bevrijding van de Tweede Wereldoorlog werd herdacht, omdat Japan
capituleerde, schoot mij ineens te
binnen dat er toen in Rotterdam
ook feest was. Er zou vuurwerk afgestoken worden aan de Parkkade
vanaf een oorlogsschip, dat daar
langs de kade lag.
Ik denk een Canadees schip, de Canadezen hebben Rotterdam bevrijd, of er later
ook Amerikanen waren weet ik niet. Ik
was twaalf en mijn zus dertien jaar. Wij
waren enthousiast en wilden door de tunnel
gaan om naar het vuurwerk te kijken. Wij
woonden in de Terschellingsestraat. Onze
vader verbood ons ten strengste daar naartoe
te gaan. Hij zei: “Jullie kunnen wel gaan
kijken, maar aan de zuidkant van de Maas
blijven, niet door de tunnel gaan.”
Achteraf was dat maar goed ook, want het
vuurwerkfeest werd een ramp.Toen de eerste pijlen vanaf de boot werden afgestoken,
viel er een pijl recht naar beneden terug
op de boot in de vuurwerkdozen, die daar
stonden.
Alles ontplofte en de pijlen schoten alle
kanten op tussen het publiek, dat toegestroomd was en op de kade stond. De
mannen aan boord van de boot sprongen in
de Maas.
Er was paniek, er vielen veel gewonden en
ook doden, ik weet niet hoeveel. Misschien
kunnen andere mensen, die zich dit herinneren, daarover nog wat meer vertellen. Een
dode viel in ieder geval te betreuren, zij was
de moeder van een meisje dat Tilly heette,
waar wij weleens mee speelden. Haar achternaam ben ik vergeten.
Zij woonde in de Texelsestraat, vanuit de
achterkant van ons huis keken wij op haar
huis. Haar moeder stond iets hoger tegen de
Parkheuvel aan, zij kreeg een vuurpijl midden op haar borst.
Tragisch als je de oorlog en de hongerwinter
hebt overleefd, om dan zo om het leven te
komen. Later hebben wij nog een ooggetuigeverslag gehoord. Drie vrienden, toen
ongeveer vijftien jaar, waren ook bij de
ramp. Zij waren achter een (hoogspannings)
huisje gekropen, dat vlakbij hen was en hebben van daaruit alles zien gebeuren. Een van
de drie vrienden was later mijn zwager.
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In buurthuis
Stereo bereidde
het wijkcomité de
acties tegen het rangeerterrein voor. Foto’s
collectie Rein Wolters

Actie voor
een park
Sander Mosterd was in 1968 een gepensioneerd slager van de Riederlaan en woonde aan de
Vlasakkerstraat, op de hoek met de West-Varkenoordseweg. Vanuit zijn woonkamer keek hij
op het rangeeremplacement West-IJsselmonde van de Nederlandse Spoorwegen. Mosterd en
buurtgenoten waren de dag en nacht op elkaar dreunende treinwagons voor hun deur meer
dan beu. Het op elkaars bumpers knallen na het afrijden van de rangeerheuvel was nog tot
daar aan toe. De toenemende vrees gold de rijdende ‘bommen’, de tankwagons met gevaar
lijk inhoud. Wat stond de buurt te wachten bij een ontploffing?
Aanleiding voor een interview met
Sander Mosterd was het ontsporen
van een wagon met strychnine, die
daarna lekte. De mannen met beschermende pakken, rondom de naast
de rails geraakte wagon, verontrustten
de buurt enorm. Vooral omdat niemand wist wat er aan de hand was
en of er gevaar voor lijf en leden
dreigde. De voorlichting was niet
bepaald groots. Via de krant wilde
Mosterd ruchtbaarheid geven aan
de onrust en de gemeente wakker
schudden.
Enkele weken tevoren kwam de
benedenbuurman van Mosterd,
Cees Rijken, op de Beijerlandselaan in aanraking met een destijds
florerende kabouterbeweging. Dat
was een soort milieuorganisatie
met Pax Kroon, bewoner van de
Valkeniersweg in Vreewijk, op de
hoogste paddenstoel. De kabouters hadden op Boulevard Zuid
een kraam ingericht en vroegen
aandacht voor de vervuiling van de
Waddenzee.
Artikel
Cees Rijken wees de actievoerders
op een milieuprobleem veel dichter
bij huis: de voortdurende overlast
van het rangeerterrein en van
passerende treinen met ketelwa-

Het voormalig bedieningshuis op rangeerterrein West-IJsselmonde tegen de achtergrond
van de Donkerslootstraat

gons vol gevaarlijke stoffen. Het
resulteerde in een bijeenkomst in
het Zuider Volkshuis (het latere
buurthuis De Brink) aan de Brink
in Vreewijk. Maar enkele bewoners
gingen in op de gestencilde uitnodiging, onder wie Sander Mosterd
en Evert Vonk, bewoner van de
Donkerslootstraat.
Mosterd besloot het heft in handen
te nemen. Ik werkte destijds als
verslaggever voor wijkkrant
Centrum-Zuid. Dat leverde een
gesprek op tussen hem, Vonk,
Rijken en mij. De week daarop
stond er een fors artikel in de krant,
waarin de zorgen van het trio stevig
stonden uitgemeten. Hoewel dat
eigenlijk niet tot mijn journalistieke

taak behoorde, heb ik het trio ook
voorzien van een aantal adviezen.
Een daarvan was het opstellen
van een programma van eisen van
tien punten, met als hoofdzaak
het verdwijnen van het rangeeremplacement en het op die plek
realiseren van een wijkpark. Daarnaast was het belangrijk de buurt
te mobiliseren en naar buiten toe
duidelijk te maken dat Hillesluis de
overlast niet langer pikte. Dit naar
voorbeeld van harde bewonersacties in het Oude Westen en de
Afrikaanderwijk.
Buurtvergaderingen volgden elkaar
op in de zaal van speeltuin Odilia
aan de Donkerslootstraat, waar NSdirecteur R. Wissink uitleg kwam

Ik heb mij dikwijls afgevraagd: waren er
toen dan geen regels? Die boot had niet aan
de kade moeten liggen, maar op stroom!
Hadden de mannen aan boord geen enkele
ervaring met het afsteken van vuurwerk?
Waarom is aan deze ramp zo weinig ruchtbaarheid gegeven?
Wij waren onze bevrijders heel dankbaar,
is dit daarom (uit piëteit) min of meer in
de doofpot gestopt! Misschien is hier een
antwoord op. Het heeft ons toentertijd
enorm aangegrepen, nog ieder jaar komt de
herinnering hieraan in augustus terug.
Ans van Hattem
Het rangeerterrein West-IJsselmonde zoals het ooit was. Het is door de strijdbaarheid van bewoners een wijkpark geworden

geven dat het allemaal niet zo erg
was en dat zijn bedrijf het allemaal
in de hand had. Het tegendeel werd
bijna wekelijks bewezen als zich
weer een incident voordeed op het
rangeeremplacement.
Toezegging
Het hoogtepunt van de eerste
activiteiten van het in aanzien
gestegen wijkcomité, met Sander
Mosterd als voorzitter, was de vergadering op donderdag 7 oktober
1971 in buurtcentrum Stereo, toen
nog gevestigd in het voormalige
gebouw van het patronaat aan de
Brabantsestraat.
Honderden bewoners kwamen
daar hun hart luchten over allerlei
toestanden in de wijk. Toenmalig
wijkenwethouder Henk van der
Pols probeerde de gemoederen nog
wat te bedaren door het toezeggen
van een sportveld op de braakliggende grond van De Laantjes. De
arbeiderswoningen uit de vorige
eeuw waren al geruime tijd afgebroken.
Door middel van de actie ‘Van
rangeerterrein tot groenstrook’
lukte het in 1972 een besluit af te
dwingen, dat drie sporen van de
zogeheten Italiëlijn langs de WestVarkenoordseweg zouden verdwijnen. De opstelsporen werden meer
niet, dan wel gebruikt.
Er werd een groenstrook aangelegd, het eerste deel van het op 9
mei 1990 door wethouder mr. A.G.
Verbeek-Ohr officieel geopende
Varkenoordsepark, dat was aangelegd op een deel van het voormalige rangeerterrein. De bewoners
hebben er, met de nodige tamtam,
zelf de bomen voor geplant.
Dit was een begin, het uiteindelijke
doel was het verkassen van het
rangeerterrein. Deskundigen verrichtten geluidsmetingen. PvdA’er
Hans Kombrink (ooit het jongste
lid van de Tweede Kamer) stelde
schriftelijke vragen aan staatssecretaris P. van Hulten. De interventie
van Kombrink was ook de reden
dat Van Hulten naar Hillesluis
afreisde om zelf de gewraakte
situatie in ogenschouw te nemen.
Reageren: reinw@telfort.nl

pagina
22
		
Dinsdag 1 oktober 2013

SCHERPE BLIK OP
HELDERE PRIJZEN

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

(advertorial)

ONZE PRIJSREVOLUTIE
BESTAAT 1 JAAR

BIJ SPECSAVERS ROTTERDAM
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Veel mensen weten niet welk prijskaartje er aan een bril hangt. Bij Specsavers komt u nooit voor onaangename
verrassingen te staan. Specsavers biedt altijd de beste kwaliteit gecombineerd met professionele service tegen
een betaalbare prijs.
Specsavers toont aan dat professionaliteit, service en topkwaliteit niet
duur hoeven te zijn. Een complete bril kost
slechts €29 inclusief gratis enkelvoudige
glazen. Bij een bril vanaf €79, krijgt u een
gratis tweede bril, gratis ontspiegeling,
gratis meekleurende glazen of gratis
varifocale glazen!
PROFESSIONELE SERVICE TEGEN
EEN BETAALBARE PRIJS

Gratis professioneel oogonderzoek
Met ogen en oren moet je uiterst
zorgvuldig omgaan. Daarom mogen
bij Specsavers alleen minimaal MBOgediplomeerde opticiens uw ogen
meten. Uiteraard is dit gratis. Ook voor
nazorg, zoals het afpassen van de bril,
kunt u altijd een beroep op ons doen.
Wij hebben op elk gebied specialisten in
huis. Van optiekadviseur, tot opticien en
labtechnicus.

Minimaal 20% korting met uw zorgpas
Brillen
en
contactlenzen
worden
vaak vergoed binnen uw aanvullende
zorgverzekering. Specsavers declareert
uw vergoeding in de meeste gevallen
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Daarnaast ontvangt u bovenop uw
aanvullende verzekering altijd minimaal
20% korting op uw bril. Deze korting
is niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen.

VRAAG HET DE OPTICIEN...
Hoe slaagt Specsavers erin hoge kwaliteit
monturen en glazen te leveren tegen zulke
voordelige prijzen?
Heel eenvoudig: meer dan 1.600 Specsaverswinkels over de hele wereld kopen gezamenlijk
rechtstreeks in bij de fabrikanten, zonder
tussenkomst van de groothandel. Dat drukt de
prijzen enorm. Deze besparing komt
rechtstreeks ten goede aan klanten. Bij
Specsavers kunt u daarom vaak de helft
besparen.
Sanel Dzafic
Opticien
Specsavers Rotterdam Zuidplein

Zijn de opticiens bij Specsavers
gediplomeerd?
Professionaliteit staat bij Specsavers hoog in
het vaandel. Daarom zijn onze opticiens
minimaal MBO-gediplomeerd. Uw gezichtsvermogen is immers te belangrijk om aan
ongeschoold personeel over te laten.
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Waarin verschilt Specsavers van andere
optiekketens?
Specsavers streeft naar een breed assortiment
stijlvolle, modieuze brillen. Wij leveren kwaliteit
en service tegen een betaalbare prijs. Wat is er
mooier dan dat aan je klanten te kunnen
bieden? Loop gerust bij ons binnen als u nog
vragen heeft.
Graag tot ziens in onze winkel!
Handige online prijscalculator
Op www.specsavers.nl staat een handige
prijscalculator waarmee u eenvoudig kunt berekenen wat de totale kosten van uw bril zijn
voordat u onze winkel bezoekt.
MEER DAN 1.000
VERSCHILLENDE MONTUREN

OF GRATIS VARIFOCALE GLAZEN
OF GRATIS ONTSPIEGELDE GLAZEN
OF GRATIS MEEKLEURENDE GLAZEN
WAAR KUNT U ONS VINDEN?
Rotterdam Lijnbaan Lijnbaan 73  010 214 1610
Rotterdam Zuidplein Zuidplein Hoog 519  010 210 2419
Rotterdam Alexandrium Poolsterstraat 16  010 220 6610
Rotterdam Keizerswaard Winkelcentrum Keizerswaard 105  010 482 5830
Rotterdam Noorderboulevard Zwart Janstraat 4  010 265 6041
Hoogvliet Binnenban 73  010 295 0685
Ridderkerk Ridderhof 58  0180 433 936
Spijkenisse Nieuwstraat 178  0181 614 828
Vlaardingen Liesveld 19  435 9769
Zwijndrecht Hof van Holland 64  078 619 6642
Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. Kiest u voor een 2e bril
dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type
glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen
dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende
glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals dunne of
Polaroid-glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. De
volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers:
Specsavers, het Specsavers logo. specsaversnederland. www.specsavers.nl

Code

Oranje
De Rotterdammers
en het koningshuis

LEZINGEN - VOORSTELLINGEN - INFOMARKT - KINDERACTIVITEITEN
ZO. 20 OKTOBER 2013 - DAG VAN DE ROTTERDAMSE GESCHIEDENIS - OP HET SCHOUWBURGPLEIN EN IN DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

WWW.DEDAGVANDEROTTERDAMSEGESCHIEDENIS.NL
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TANTE POST
Rivièrahal
Toen op 7 juni 1940 het noordelijk
deel van Diergaarde Blijdorp geopend
werd, woonden mijn ouders, mijn
jongere zus en ik in Blijdorp, om
precies te zijn Noorderhavenkade
117a. Een gezellige etagewoning die,
uniek voor die tijd, voorzien was van
een badkamer met ligbad. De huur
was 28 gulden per maand. Vanaf de
opening van Diergaarde Blijdorp
kregen mijn zus en ik een jaarabonnement, waarvan wij zo gretig gebuik
hebben gemaakt, dat Blijdorp zo’n
beetje onze speelplaats werd. Ook
in de oorlogsjaren. En tijdens de
hongerwinter 1944/’45 hebben wij
en tientallen andere kinderen daar
een paar keer mogen eten. Niet in de
Rivièrahal, maar in een theehuis dat
vlakbij het giraffenverblijf tegen de
spoordijk stond. De maaltijden waren
simpel, hoofdzakelijk peulvruchten
die, hoorde ik later, onttrokken waren
aan de voorraad voor de dieren.
Initiatiefnemer was niet Winterhulp,
maar de toenmalige directeur van de
diergaarde. Zijn naam weet ik nog, hij
zou echter NSB-er geweest zijn. Maar,
hij hielp wel om de kinderen van Jan
Splinter door die vreselijke winter te
krijgen.
Barry de Wilde
barrymgdewilde2008@hotmail.com
Dick van Maaren
Een prachtig artikel over de echte
Forrest Gump, Dick van Maaren, in de
vorige De Oud-Rotterdammer. Ik heb
daar nog een aanvulling op. Voordat
Dick bekend werd door de Rotterdamse Marathon, heeft hij diverse jaren
namens Atletiekvereniging Energie uit
Barendrecht veel helpen organiseren.
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lagen ten grondslag aan dit succes en
dat gaf ons de kracht verder allerlei
prijzen los te weken bij de winkeliers.
Temminck mocht als blijk van waardering het startschot lossen. Voor mijn
tijd, ergens rond 1981 - ‘83, was Henk
Lagendijk de animator. Maar het grote
succes was in de jaren 1986 - 1989.
Verbindende factor was Dick van
Maaren met zijn niet aﬂatende ijver.
Jan Jongerius
mj.caprho@gmail.com
Heliport roemruchte plek
In de jaren vijftig had Rotterdam, bij het centrum van de stad, een vlieghaven: Heliport. Het gemeentebestuur had een vergunning verstrekt aan de
Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena voor onder meer vluchten tussen
Rotterdam en Brussel. De bedoeling was via dit tussenstation passagiers
te trekken voor verre vluchten via Schiphol en vliegveld Zestienhoven. De
luchtverbinding bleek geen succes en werd na enkele jaren opgeheven. De
huizen op de achtergrond staan volgens lezer Henk Zoutewelle (henk.zoutewelle@online.nl) aan de Vriendenlaan, die aan het Duitse bombardement
waren ontkomen. “Aan de andere kant van de straat was dat niet het geval.
Nadat het puin was geruimd, is het terrein geëgaliseerd en werd er een vliegveld van gemaakt. Nadat de vluchten naar Zestienhoven waren verplaatst,
heeft de Ahoyhal op die plek gestaan”, memoreert Henk Zoutewelle.
Naast de Barendrechtse lopen was
hij vermaard om de Kippenrenloop,
ook bekend als de WCR Kerstloop,
die hij diverse keren samen met mij
heeft georganiseerd in het mooie
grienden- en poldergebied van Rhoon.
De natuur en de elementen speelden
altijd een mooie rol in dit evenement.
De prijzen waren kippenbouten. Met
deze ‘kerstloop’ kregen wij zelfs een
nationale status, met als hoogtepunt
meer dan 1300 lopers op een zaterdag
voor de Kerstdagen. De Kerstloop bestond altijd uit recreatielopers en een
aparte loop voor de betere amateurs,
zoal Kim Reinierse, John Vermeulen, Bert van Vlaanderen en diverse

anderen. De loop werd zo groot, dat
het parkoers moest worden aangepast.
Samen gingen wij dat uiteenzetten
bij de burgemeester Han Temminck.
Het gesprek ging niet van een leien
dakje. Temminck wilde er niets van
weten, ondanks onze smeekbede en
het vurige pleidooi van Dick. Daarop
klapten wij onze mappen dicht en na
een korte afstandelijke groet verlieten
wij het gemeentehuis. Op straat stond
Temminck te zwaaien en te roepen dat
wij schurken waren, bandieten. Maar
wel op een goede manier en plots
konden wij alsnog het aangepaste
parkoers opnemen in de plannen.
Brutaliteit en doorzettingsvermogen

RKSV Leonidas
Het zal de opmerkzame Rotterdamse
voetballiefhebber waarschijnlijk niet
zijn ontgaan, maar Leonidas staat
ﬁer aan kop van de topklasse zondag.
Hoewel de competitie nog jong is,
mag worden gesteld dat Leonidas
eindelijk voldoet aan haar tomeloze ambitie, te weten behoren bij de
beste amateurclubs van Nederland.
Opgericht in 1909 behoort Leonidas
tot de oudste voetbalverenigingen van
Rotterdam. In Rotterdam ging Sparta
haar ruim voor, Feyenoord maar
nipt (1908). Van het Toepad naar de
Gordelweg naar het Erasmuspad. In
de jaren 60 verhuisde Leonidas naar
een prachtig nieuw onderkomen in
Rotterdam-Schiebroek. Ongetwijfeld
zullen er plannen zijn om de - thans
gedateerde - entourage aan te passen
aan de huidige sportieve status. De
huidige amateurclubs, die in de top
meedraaien, hebben in hun gelederen
vele ex-profs die voor goed geld hun
diensten aanbieden. Leonidas kreeg
begin jaren 70 Tinus Bosselaar en
Cor Hendriks, beiden van Sparta, in
het eerste elftal. Deze prachtvoetballers bleken niet alleen sportief een
verrijking, maar werden lid van de

Leonidas-familie voor vele toekomstige jaren. Leonidas kent een prachtig
verleden, onder anderen geleid door
G.Z. de Vos loco-burgemeester van
Rotterdam. Inmiddels is de viering
van haar 100-jarig bestaan achter
de rug. Wellicht gevolgd door het
algehele amateurkampioenschap van
Nederland. Dat is Leonidas, club waar
pit in zit; dat is Leonidas, club van
blauw en wit!
Dirk van Oosten
dirkvanoosten@koddevanoosten.nl
Cuba
In de jaren 1958/1959 voer ik als
marconist op de bananenboot de Carillo, waarmee ik verschillende malen
op Cuba kwam. Heb daar aardig
wat armoede gezien. Arme families
stuurden hun dochters erop uit om als
animeermeisje hun bruidsschat bijeen
te sparen. Wij haalden daar bananen
op met bestemming oost- of westkust
van de USA. Op een keer hadden we
tweedehands auto’s geladen in New
York bestemd voor Cuba (Normaal
gingen we leeg terug voor nieuwe
bananen). Je kan het je bijna niet
voorstellen, maar vele auto’s van toen
rijden er nu nóg vrolijk rond. Heb de
revolutie en bevrijding van Cuba daar
ook meegemaakt met grote volksfeesten. De Amerikanen hadden een
gevoelig verlies geleden. Fidel Castro
is vele malen in een verkeerd daglicht
gesteld. Hij heeft ervoor gezorgd,
dat scholing sterk verbeterde en de
gezondheidszorg op Cuba optimaal
werd en gratis.
H. de Zeeuw
0630128166
hil73joke@gmail.com

Terrasje pikken bij de Oude Haven
was de afgelopen maanden vaak
mogelijk door het goede weer, zoals
ook in de jaren tachtig

Door de lens van Hartog (07-08)
De crisis heeft ook toegeslagen in boekenland en dat is de
reden dat ‘Hartog 3 - Rotterdam Gefotografeerd 1980-1990’
nog niet kan worden gedrukt. Uitgeverij Voet komt de lezers
tegemoet door deze uitgave in afleveringen van telkens twee
foto’s van Henk Hartog (1939-2002) in De Oud-Rotterdammer
te laten verschijnen.
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet ‘Rotterdam
gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van een serie met
bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog in Rotterdam
schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam op 23 april
2011 van de pers.
Foto’s van Hartog kunnen worden bekeken en besteld
via arnoudvoet@online.nl of www.fotovanrotterdam.nl of
0647-775893. Als speciale aanbieding voor lezers van De
Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1 en/of 2 (elk 168
pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00
euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn van harte welkom.

Maar het kan ook al snel verkeren in de komende weken en dan is de omgeving toegedekt
met een witte sneeuwdeken, zoals eveneens in de jaren tachtig. Reageren: reinw@telfort.nl
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Macula Degeneratie Week
55 jaar of ouder?
Laat uw ogen testen op Maculadegeneratie!
Tijdens de Maculaweek van 7 t/m 12 oktober
Voor meer informatie over Maculadegeneratie en het
Optometristen Collectief Rijnmond:
GRATIS OOGSCREENING BIJ

Slinge 441
3085 ES Rotterdam
Tel: 010 - 480 72 33 (bel voor een afspraak)
www.bartvanmeurs.nl

www.oogzorgspecialisten.nl

dOe de SMILe MAKe-OVer!
T A N D P R O T H E T I E K

OnTVAnG een
waardecheque

na een volledige
(klik)prothese behandeling.

Het beste
voor uw gebit

VerGOedInG
door alle
zorgverzekeraars

Laat nog in 2013 uw (klik)gebit
maken en voorkom daarmee
mogelijk uw eigen risico in 2014.
Ook behandeling onder
volledige narcose is mogelijk!
Vraag naar onze narcosefolder of maak
een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek.

Locatie Gouda
Lekkenburg 2-01
2804 XC Gouda

Locatie Ommoord
Niels Bohrplaats 15
3068 JK Rotterdam

Locatie IJsselmonde
Keizerswaard 23
3078 AL Rotterdam

Tel. 010 7605005
Locatie Vlaardingen
Reigerlaan 36
3136 JK Vlaardingen

Openingstijden
Ma. t/m Do. van 08.15 tot 16.45 uur
Op vrijdag van 08.15 tot 14.45 uur

SCL/OR-WK40

www.smileclinic.nl
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TANTE POST
Bananen in linnenkast
De bananenboot lag vroeger in de
Maashaven bij Hanno. Er ging regelmatig een tros overboord. Er was een
aantal jongens, dat er een sport van
maakte vanaf de vlonder een tros te
bemachtigen. Ook werden vrachtauto’s geladen en, op weg naar de weegbrug, sprongen de grotere jongens dan
achter op de auto om onder het zeil
een kam van die groene jongens te
bemachtigen. Het was iedere keer een
sport, met veel kijkers. De bananen
werden thuis in een krant ingepakt en
in de linnenkast bewaard totdat zij een
geel kleurtje kregen.
Aad Onderstal
haonderstal@hotmail.com
Europacupfinale
In aansluiting op het artikel van Han
Karels over de Eurocupfinale II op 15
mei 1991 in de Kuip, kan ik volledig
beamen dat de sfeer voor, tijdens en
na afloop van de wedstrijd uitstekend
was. De Engelse en Spaanse supporters gingen broederlijk met elkaar
om, ook na afloop, ondanks het verlies
van Barcelona met 2-1, met twee doelpunten van Mark Hughes en het tegendoelpunt van Ronald Koeman. Ik had
het geluk dat ik tijdens de wedstrijd
dienst mocht doen in de Kuip als politieman. Op een enkel klein incident
na, konden wij ook genieten van de
wedstrijd, in tegenstelling tot menige
andere wedstrijd. Na afloop, toen wij
ons tussen de supporters mengden,
kregen wij letterlijk vele schouderklopjes en opgestoken duimen
toegeworpen. Op dat moment wisten
wij niet waaraan wij die loftuitingen te
danken hadden, later begrepen wij dat
onze collega’s overdag een belangrijke
bijdrage hadden geleverd voor de
sfeer rond de wedstrijd.
Robert Diederik
robert.diederik@hetnet.nl
Herinneringen diergaarde
Het artikel over de Rivièrahal in De
Oud-Rotterdammer van 3 september
bracht mij terug naar mijn eigen herinneringen. Begin jaren vijftig ging ik
met mijn ouders naar Blijdorp, waar
wij het overdekte nijlpaardenverblijf
bezochten. De dieren lagen er, zoals
gebruikelijk, redelijk duf bij. Op een
gegeven moment draaide een van hen
zijn/haar kont naar het publiek. Niks
bijzonders, zult u zeggen. Maar toen
kwam het, nou ja, het, de behoefte van
het dier. Was het nu een keurige regelmatig afdalende drol geweest, dan
was er nog steeds niks aan de hand.
Maar al doende begon het staartje
van het beest als een op hol geslagen
ruitenwisser heen en weer te zwiepen
met als gevolg dat iedereen die met
een effen jas was binnengekomen,
met een moeizaam riekende tijgerprint
naar huis moest. Later kreeg ik van
mijn moeder een abonnement op ‘de
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Rotterdamse kinderen op die school
niet met mij wilden spelen, omdat zij
mij door mijn dialect niet konden verstaan. Later zijn wij verhuisd naar een
ruimer huis in Bloemhof. Op de lagere
school aldaar had ik mij blijkbaar al
goed aangepast en heb geen hinder
meer gehad van enige spraakverwarring. Ik moest eraan denken bij het
zien van de foto.

Opoe Kenera
In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer vroeg Teddy Platteel -Zuydendorp waar de uitdrukking Opoe Kenera
vandaan kwam. Welnu, de uitdrukking
‘Opoe (C) Kenera’ is inderdaad een
Rotterdamse uitdrukking en volgens
mijn bescheiden mening afkomstig uit
de bokssport.
Primo Carnera was een Italiaanse zwaargewichtbokser, die in de dertiger jaren
furore maakte als profbokser in Amerika
en later ook als filmster. Hij was niet
‘moeders mooiste’, maar wel erg groot en sterk.

M.A.Zuijdweg
2923 EK Krimpen a/d IJssel
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

In 1932 heeft hij in Rotterdam een demonstratiepartij gebokst tegen de legendarische en populaire Rotterdamse caféhouder en zwaargewichtbokser Piet van der Veer. Aan deze bokspartij werd in die tijd veel aandacht in de kranten besteed en
al snel werd iemand die groot, sterk en.... als niet de knapste overkwam in het Rotterdamse ‘Primo Canera’ genoemd en
dat verbasterde tot Opoe Kenera.
Ton Kuster
Hilde Erf 4
2907 BH Capelle a/d IJssel
0618576628
tonkuster@hotmail.com
tuin’, waardoor ik er in de vakantie
elke dag heen ging. Ik hielp er de
tuinmannen Jacques Vervoort en Henk
van Wijngaarden en kwam daardoor
op plaatsen waar gewone bezoekers
niet mochten komen. Zo kwam ik in
het keukentje bij het reptielenverblijf,
waar voedsel voor de dieren werd
klaargemaakt, bijvoorbeeld doorgedraaid vlees van het abattoir voor de
roofdieren, die overigens niet elke dag
werden gevoerd. Later waren er ook
jonge zeehonden, blijkbaar klantjes
die nu in Pieterburen terechtkomen,
die moesten worden bijgevoerd. Dat
gebeurde wel liefdevol, maar niet
geheel zachtzinnig. Ik mocht ook wel
eens bijvoeren. De oppasser zette het
dier tussen zijn knieën, deed zijn bekje
open, wurmde een trechter in zijn strot
waarna ik, slokje voor slokje, melk
naar binnen mocht gieten. Tenslotte
herinner ik mij dat er in de Rivièrahal
op woensdagmiddag een sinaasappelveiling werd gehouden. Over de
restpartijen legden de kooplieden een
klaverjasje. Wij snoepten mee.
Hans Blok
Oud-Alblas
jjeblok@kpnplanet.nl
Caland Lyceum
Na het doorlopen van de mulo in
Rotterdam-zuid ging ik in 1959 naar
het Caland Lyceum in Hillegersberg.
Eerst naar de dependance aan de
Olijflaan in Schiebroek en na een jaar
naar de nieuw gebouwde school aan
de Argonautenweg. Bekende leraren
uit mijn tijd waren, Van de Waal
(Frans), Maters (Duits), Van Hofwegen en Dijkstra (Nederlands), Pabst
(geschiedenis), helaas jong overleden,
Van Leeuwen (biologie), juffrouw Van
de Berg (recht en economie), Van de
Brink (aardrijkskunde), Jansen (wis-

kunde) en niet te vergeten Verschoof
(gymnastiek). Zijn strafexpedities,
als wij ons weer eens misdragen hadden, waren legendarisch. Rector was
de heer W.Jager, bijgenaamd Snuf.
Zeer streng, maar wel rechtvaardig.
Maar wat verboden was, was ook
echt verboden (roken in de pauze
bijvoorbeeld). Mijn medeleerlingen in
de examenklas waren onder anderen
Joker Coler, Ineke Huisman, Tom
Moltzer, Rob Jacobsen Jensen, Peter
van Zandelingen, Rob den Hartog en
Albert Jonker. De jaarlijkse feestavond werd in het eerste jaar van
mijn schooltijd gegeven in Palace aan
de Zomerhofstraat. In 1963 deed ik
eindexamen. Was je gezakt, dan werd
je gebeld, was je geslaagd dan kon
je de volgende dag op school komen
voor de diploma-uitreiking. Doordat
sommige gezinnen geen telefoon hadden, was een van mijn gezakte medeexamenkandidaten toch naar school
gekomen. Een groot drama. De leraar
Frans, de heer Van de Waal, heeft nog
steeds de oude cijferlijsten van leerlingen in bezit, zelfs uit de jaren 60, ook
van mij dus. Veertig jaar geleden heb
ik een keer een reünie van de school
meegemaakt, daarna is er naar mijn
weten, nooit meer een grote reünie
georganiseerd. Misschien zou het leuk
zijn dit weer eens nieuw leven in te
blazen. Doordat ik veelvuldig in Rotterdam vertoef, kom ik ook vaak langs
mijn oude school en denk toch met
goede gevoelens terug aan die periode.
Jan H. Dammes
Terrastuin 25 2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl
Hillesluis
Ik reageer op het stuk ‘Plezier in
Hillesluis’ in RW’s mijmerZUID-

hoekje over de Walravenbuurt in
Hillesluis in De Oud-Rotterdammer
van 3 september. Net als de daarin genoemde Hennie Slis heb ik ook in de
Walravenstraat gewoond en ben ik er
opgegroeid in de jaren vijftig. Hennie
is een vriend en we hebben nog steeds
contact. Het verhaal van de knecht
van de melkboer langs de deur - zoals
in de rubriek beschreven - is mij ook
bekend, omdat ik dat ook heb gedaan
als kleine jongen. Met Hennie gaat het
goed en wat is opgeschreven deed mij
zeer goed. Het bracht ook de beelden
terug. Dank!
Dick Gijzen
dickgijzen@hotmail.com
Lijnbaanpoortje
Dank aan de heren Van de Bie, Van
der Wel, Verwij en Van Noort voor
hun informatie over het Lijnbaanpoortje waar zij allen zelf aan hebben
gewerkt.
Jacqueline van Riet
Frankrijk
Spraakverwarring
Leuk om in de uitgave van 3 september een foto tegen te komen van de
Janne Bouwensstraat in de Walravenbuurt. Het was de eerste straat
waar mijn ouders, als economische
vluchteling uit het Zeeuwse land, in de
crisistijd beginjaren dertig, kwamen
te wonen. Ik ben als oudste jongen in
een gezin van tien kinderen geboren
in 1927 in een piepklein dorpje op
Zuid-Beveland. Bij aankomst in Rotterdam ging ik naar de bewaarschool,
die zich toen bevond op de hoek Janne
Bouwensstraat en Van Haeftenstraat.
Meermalen heeft moeder later verteld,
dat ik in die eerste periode vaak huilend thuis kwam. De reden was dat de

Havenonrust
De havenbaronnen van Rotterdam
dachten dat de ladingen bananen wel
in Rotterdam zouden blijven, maar
hadden niet op de Belgian New Fruit
Wharf gerekend die het proces met
transportbanden overdekt vanuit het
schip naar de loods en van daaruit op
de trucks efficiënter en dus goedkoper
konden regelen. De tweede reden was
de enorme arbeidsonrust in de Rotterdamse haven, er waren koppelbazen
als Oomen die ingehuurd werden om
mee te helpen met lossen en laden.
Deze voornamelijk Brabantse mensen
wilden om 15.00 uur wel naar huis.
Dit was tegen het zere been van de
havenarbeiders die hun brood verdienden bij Mueller Thomson of Thomsen
Havenbedrijf. Op een dag in april liep
het op maandag weer eens volkomen
uit de hand. Wij stonden voor een
bootje van de CNAN, een Algerijn,
een paar honderd ton gecondenseerde
melk op pallets aan te leveren en er
zat maar geen schot in als gevolg van
langzaam-aan-acties. De vervoerders
die er stonden, veelal groenten- en
stukgoedvervoerders uit het Westland
en Noord Holland, dreigden de deuren
van de auto’s dicht te houden en eisten
schadevergoeding voor de wachturen
die zij opliepen door de acties van de
havenarbeiders. Ze dreigden zelfs, als
men voor 13.00 uur niet leeg kwam,
de lading in hun eigen loodsen in de
omgeving vast te zetten. Zij moesten
namelijk ‘s middags aan de noordkant
van de haven weer laden of op de
veilingen in het Westland hun klanten
bedienen. Na veel protest zetten de havenwerkgevers extra materiaal in om
te lossen en de zaak leek gesust. Nu
kwamen die partijen gecondenseerde
melk in grote hoeveelheden, zo’n
30 tot 40 ladingen per dag, naar de
Maashaven van diverse melkfabrieken
in Duitsland en de vervoerders zaten
niet op weer een volgend probleem in
Rotterdam te wachten. In overleg met
de scheepsagenten en de rederij is toen
besloten het gehele pakket gecondenseerde melk nog vanaf de volgende
dag in Antwerpen te laten behandelen,
waar men minder arbeidsonrust had en
het lossen in de havens beter gecoördineerd werd.
Rinus Anker, Berkenwoude
geenranker@zonnet.nl

pagina 26

Dinsdag 1 oktober 2013

Oproepjes

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

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Tweede Wereldoorlog’. Dit boek is geschreven door Frank van Riet. De foto
en de tekst staan op de bladzijden 423
en 424. Brigadier Johannes van der
Baan was mijn opa, overleden 1946.
Wie weet waar deze Joodse mensen of
hun nabestaanden zijn gebleven? Wie
weet waar brigadier Zwiers en majoor
Roest of hun nabestaanden zijn. Ik
hoop zo dat zij mij meer kunnen vertellen over die vreselijke tijd.

Shantykoor Barend Fox
Het Barend Fox brandweer shantykoor viert zaterdag 16 november 2013
in de Hoflaankerk aan de Oudedijk 2 om 20.00 uur het 15-jarig jubileum.
Iedereen die wel eens de ambitie heeft gehad te zingen bij een shantykoor is
natuurlijk bij ons van harte welkom.
Komt u rustig eens op één van de repetitieavonden op de kazerne Fröbenstraat luisteren, dan bent u meteen verkocht door de oergezellige sfeer.
Ervaring uit het verleden leert dat zingen verbroedert. Bezoekt u ook eens
onze website www. barendfox.nl
Als het u aanspreekt, neem dan contact op met de voorzitter: Adri Vogelaar
010-5120087 of per email a.vogelaar10@kpnmail.nl

Reünie Willibrordschool
Op 2 november organiseren we een
reünie van de leerlingen die in 1978 in
het zesde jaar zaten op de Willibrordschool in de Nieuwstraat Rotterdam.
We zoeken nog Irene Vermeulen, Bas
Kempers, Annelies van Dijk, Yvonne
Heblij, Frank Geenen, Jacqueline van
Oorschot en Manon Cadier? Info of
aanmelden via reunie1978@gmail.
com
Oud-ledenbijeenkomst
Sociëteit L’Esprit
Sociëteit L’Esprit, opgericht 26 juni
1967, is al jaren een begrip in Rotterdam IJsselmonde en omstreken. Eerst
als jongerensociëteit in jeugdgebouw
De Rank achter de Hordijkkerk aan
de Hordijk, later als Blues Sociëteit
in De Rank aan de Wendeldijk. Een
paar enthousiaste mensen, onder de
bezielende leiding van Bert Dirks,
vond het wel weer eens tijd voor een

oud-ledenavond. Deze wordt gehouden op zondag 24 november aan de
Wendeldijk in IJsselmonde. We zoeken nog enkele oud-leden. Ben jij ooit
lid geweest of ken je iemand die lid
is geweest, stuur dan een mailtje naar
lesprit.oudleden@xs4all.nl Facebook:
https://www.facebook.com/bluessocieteitlesprit.oudledenpagina
Ondergedoken in
politiebureau
In de hongerwinter zijn er twee Joodse
mensen, Henry Duits of Deutsch en
Eva Brandel, verborgen in het politiebureau Nassaukade. Slechts enkele
politiemensen waren op de hoogte.
Brigadier Johannes van der Baan, brigadier W. Zwiers en majoor M. Roest,
brachten hen eten en deden boodschappen voor hen. Dit staat beschreven in het boek: ‘Handhaven onder de
nieuwe orde, de politieke geschiedenis
van de Rotterdamse politie tijdens de

S. Th. den Ouden-Nederlof
Irenestraat 10
3161 AH Rhoon
hansentheadenouden@kpnplanet.nl
Peter van den Oever
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 8 maart 2011 stond een artikel
over dansschool Meyer et Fils. In
het artikel wordt ene Paul Berman
geïnterviewd. Mijn naam is Farrah
Robberecht, woonachtig in MalangIndonesië. Ik ben op zoek naar Peter
van den Oever. Hij danste in de jaren
60 bij bovenstaande dansschool met
mijn moeder Collie van Eeten en
Masha Pannekoek. Graag zou ik in
contact komen met de heer Berman.
Wellicht kan hij zich bovenvermelde
personen herinneren en mij er meer
over vertellen. Ik ben in het bezit van
een aantal foto’s, dat destijds bij de
dansschool is gemaakt.
Farrah Robberecht
Villa Puncak Tidar N-24
Malang 65146 Indonesië
+62(0)81252159500
farrahdian29@gmail.com
Zadkine
Toen onze Australische familie begin
september hier met vakantie was,
waren zij onder de indruk van het
beeld De verwoeste Stad van Zadkine.
Dolgraag willen zij in het bezit komen
van het minibeeldje, maar helaas is
dat in de souvenirwinkels of bij de
VVV niet meer te koop. Wie heeft een
tip voor ons of heeft er een in de kast

staan en wil deze mensen met hun
Rotterdamse roots blij maken?
F. van der Reijden
Mozartlaan 83
3122 HD Schiedam
frans1@kabelfoon.nl
Kruidenier De Ruiter
Wie kent nog kruidenier De Ruiter
op de hoek van de Bollenland in
Vreewijk waar wij altijd onze boodschappen haalden en ik dan Monty
kauwgom kocht om voetbalkarikaturen te sparen van Dik Bruynesteyn en
Coca Cola, omdat er in de dopjes van
de flessen voetballers zaten, waarvoor
je dan weer een voetbalpoppetje kon
krijgen als je zes dopjes had. En Smith
koffie en thee ook voor de voetbalpoppetjes. Dit alles spaar ik nog steeds.
Zijn er mensen die van het bovenstaande nog iets hebben en er niets
meer mee doen? U zou mij daar een

enorm plezier mee doen.
Bram Schippers
schippers.bram@gmail.com
078-6173626 of 0623788396
Wuijster
Mijn man en ik hebben in 1982 meegedaan met het openen van metrostation Blaak in Rotterdam. Wij zaten op
dansles bij dansschool Wuijster uit de
Hammerstraat in Rotterdam Noord en
daar werd gevraagd of er paren wilden
meedoen doen met een dansdemonstratie. Zijn er nog mensen die foto’s
hebben van die demo. Wij woonden
toen in de Zoomstraat in Rotterdam
Noord.
Mevr. C. van der Hoeven
‘t Sandtpad 6
2935 SW Ouderkerk aan den IJssel
houtluis@online.nl

Schilder G. Coldeweij
Als oud-Rotterdammer (afkomstig van Katendrecht) lees ik regelmatig met
veel plezier uw blad, dat ik krijg toegespeeld van familie in Rotterdam.
Sinds enige jaren heb ik een schilderij, gemaakt door G. Coldeweij. Ondanks
vele naspeuringen ben ik er nog niet in geslaagd meer informatie over deze
schilder te verkrijgen. Het betreft een schilderij met op de achtergrond de
Maasbruggen, gezien, volgens mij, vanaf het vroegere Maasstation en op de
kade de toen gebruikelijke sleperspaarden. Naar mijn mening gaat het om
een schilderij dat omstreeks de jaren dertig is geschilderd.
P.Jansen
Lijsterweg 297
3362 BJ Sliedrecht

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

€ 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.

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Redactie:
Hans Roodenburg, Nico Tempelman,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.

Administratie:
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
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Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
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Fotografie:
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TOPWIJNEN NERGENS GOEDKOPER !
Bezoek onze webshop voor nóg méér
verrassende aanbiedingen!
Château Couat
2010 Bordeaux Rood,
Médaille d’Or

La Fea, Gran
reserva 2007
Carineña DO, Spanje

Met Goud
behangen
Bordeaux wijn,
rechtstreeks
van het
Château.

onbrina,
Prosecco Frizzante

Échte Gran
Reserva voor
ongekend lage
prijs,
profiteer nu !

bestelbon Wijnkelderrotterdam.nl oPeninGsaanbiedinG!

Ja, ik maak gebruik van de aanbiedingen in deze advertentie en bestel de
volgende wijnen naar keuze. Bijdrage in de bezorgkosten € 5,95, bij orders
van € 125,- of meer, gratis bezorging.

Cuvée odiLe,
3 FiLLes bLanC,
2012, Languedoc

Fruitig fris en
bruisend ,uit
Italië

aantal Flesen
....................
....................
....................
....................

1. Château Couat , Bordeaux, Frankrijk
2. La Fea, Gran Reserva 2007, Cariñena D.O.
3. Onbrina, Prosecco Frizzante, Italië
4. Cuvée Odile, 3 filles Blanc, Languedoc

Zacht, fris en
fruitige witte
wijn, uit het
zuiden van
Frankrijk.

x
x
x
x

€ 6,99
€ 6,99
€ 5,99
€ 5,99

Ik machtig wijnkelderrotterdam.nl om eenmalig het totaalbedrag van
mijn rekening af te schrijven.
Achternaam: .......................................................... Voorletters: .........................
Straat: ..................................................................................... Huisnr.: ..............
Postcode: ........................... Woonplaats: ............................................................
E-mail: ................................................................................................................
Telefoon: ................................................... Geboortedatum: ..............................
Rekeningnummer:
Handtekening: ....................................................................................................
Stuur de volledig ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel naar:
wijnkelderrotterdam.nl, Antwoordnummer 514, 7470 WE Haaksbergen

Van

6,

Voor

Van

9,95

99

Voor

Van

12,95

6,

99

5,

Voor

Van

8,95

99

Voor

Dit aanbod geldt t/m 31 oktober 2013 of zolang de voorraad strekt, u ontvangt uw order binnen 5 dagen
na ontvangst van uw bestelbon. Bij vragen kunt u bellen met 053-7600580.
De algemene voorwaarden van wijnkelderrotterdam.nl zijn van toepassing op deze bestelling.
Deze zijn te vinden op www.wijnkelderrotterdam.nl

9,95

Wijnkelderrotterdam.nl is een initiatief van:

5,

99

De Oud

Dé gratis krant voor de 50-plusser

Stuur de bon op of plaats uw bestelling
in onze webshop www.wijnkelderrotterdam.nl

Puzzel mee en win !!!
Voor de puzzel in deze krant hebben we voor vijf winnaars
opnieuw een bijzondere prijs. Het nieuwe prachtige fotoboek
van Tinus en Bep de Does: Oude Noorden - Liskwartier in de
20ste eeuw. Een aanrader.

Het chagrijn was tijdens het voorjaar van de gezichten af te lezen. Iedereen mopperde over het weer. De reisbureaus
deden goede zaken, de klanten vluchtten naar zonniger oorden. Toen kwam de zomer, tropische dag na tropsiche
dag, een hele mooie zomer en ook over de herfst hebben we weinig te klagen. Vandaar de oplossing van de puzzel:

De zomer maakt koude voorjaar goed.

Stuur uw oplossing voor vrijdag 11 oktober naar De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of nog eenvoudiger via www.deoudrotterdammer.nl.

De winnaars zijn: R. van der Giessen uit Spijkenisse, A.C. Overmans uit Rotterdam, F. Wolters uit Hellevoetsluis.
Zij winnen ieder twee kaartjes voor de veel geprezen musical Soldaat van Oranje.
Horizontaal
1. wegglijden met de wielen van een auto; 7. oud Nederlands betaalmiddel; 12. Indische praatvogel; 13. schijnreden
(voorwendsel); 14. boomsoort; 15. in opdracht (afk.); 17. van geringe lengte; 19. kleur van de haat; 21. oude lengtemaat; 22. rivier in Utrecht; 24. jokkebrok; 27. bladgroente; 28. gewicht; 30. deel van dag; 31. paling; 32. titel van vroegere heersers over Peru; 33. muzieknoot; 35. opsporingsinstallatie; 37. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
(afk.); 38. kwetsuur; 41. duw (stoot); 42. onderbed; 44. opening (spleet); 46. bekende (oud) Braziliaanse voetballer;
47. smal sportvaartuigje; 48. (studenten) studiekring en debatclub; 49. Europese hoofdstad; 50. smoezelig; 52. plaats
in Zwitserland; 54. het tegengaan (dijk/dam); 56. slaapplaats; 58. vogelsoort; 61. een en ander (afk.); 62. kweker;
64. nationaal sport overleg (afk.); 65. (klink)nagel; 67. meetkundig lichaam; 68. schaakterm; 70. deel van ladder; 72.
afscheiding of omheining; 73. grote laadbak voor puin; 76. jongensnaam; 77. ondernemingsraad (afk.); 78. kostbaar
zeer hard bleekgroen gesteente; 79. bijdehand (gevat); 81. selenium (scheik. afk.); 82. flauw (melig); 83. afloop (slot);
84. deel van hals; 86. schildersgerei; 87. menigte supporters bij sportevenementen.
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Verticaal
1. voorwerp dat door terugkaatsing beelden vormt; 2. internationale betrekkingen (afk.); 3. zwarte kleverige stof;
4. Europeaan; 5. karakter (inborst); 6. oude Italiaanse muntsoort; 7. rookgerei; 8. melkklier; 9. mager (frêle); 10.
vice-president (afk.); 11. schoeisel bij het paardrijden; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. mannetjeshond; 20.
Eastern Air Lines (afk.); 21. Europese landbouw confederatie (afk.); 23. deel van zeilschip; 25. bak (joke); 26. akelig; 27. knevel; 29. inwoner van Moskou; 32. arts voor inwendige ziekten; 34. steensoort; 36. R.K. sacrament; 37.
hoeveelheid; 39. verdieping; 40. ongevuld; 42. lengtemaat; 43. gebrek (behoefte); 45. groef in karton of papier; 46.
café-kroeg (Engels); 51. United Nations Association (afk.); 53. kippenloop; 54. stemming waarbij men geen uitkomst
meer ziet; 55. hark (riek); 56. stadsmestvaalt; 57. overjas van dunne stof; 59. kooksel, gerecht van gepelde gerst; 60.
Europeaan; 62. verhoging in een theater; 63. vierkante rugzak voor soldaten; 66. Europeaan; 67. de handeling van
bieden; 69. ogenblik; 71. vordering; 73. kroeg; 74. meisjesnaam; 75. sieraad; 78. kledingstuk; 80. bloeimaand; 82. int.
vliegtuigkenteken Noorwegen; 85. boksterm (afk.).
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Humanit
Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?

Humanitas heeft het alternatief!
ISSE

N
< CAR

NK>

ERFLA

OOST

Servicecomplex De Carnissedreef
in Charlois ligt naast het verpleeghuis
Hannie Dekhuijzen. Dit biedt veel faciliteiten, waaronder een restaurant met
terras. Huurprijs ca. € 415,-.

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a.
een restaurant, bij NS- en metrostation
en RET-buslijnen voor de deur, heeft nog
enkele appartementen beschikbaar.
Huurprijsindicatie: € 610,-.
EN

IJ
BARD

< LOM

D
WAAR
BEVER

De Jan Meertensflat ligt in een
parkachtige omgeving bij een winkelgebied. Vele voorzieningen ondersteunen de zelfstandigheid en er zijn tal van
recreatieve mogelijkheden. Huurprijs
ca. € 450, -.

>

IJsselburgh is een groot servicecomplex
in Beverwaard met een royale, veilige binnentuin. U kunt zich opgeven voor een driekamerappartement met of zonder zorg.
Huurprijs ca. € 595,-.

Alle huurprijsindicaties zijn exclusief servicevergoeding en energiekosten.

Meer weten? Vraag informatie bij een van de
Humanitas Woonmakelaars Coby Bosker of Ellen van
den Heuvel: 010- 461 57 12 of humanitas@bvow.nl

Kinderdagverblijf Teddybeer 25 jaar jong

Het Humanitas kinderdagverblijf in Ommoord is gelegen in een rustige wijk en
beschikt over een ruime
tuin. Op 21 september
werd het 25-jarig bestaan
gevierd. Het was een gezellig jubileumfeest met een
hoge opkomst van enthousiaste ouders en kinderen. De groepen waren vrolijk versierd en er
waren allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen: berenkoekjes happen, koekjes versieren, berenmasker maken, springkussen, en andere. Het team van de Teddybeer verdiend een pluim
voor hun enthousiasme, organisatie en uitvoering van het feest.

Roze Ouderen oktober 2013
Humanitas-Bergweg Bergwegplantsoen 10, Rotterdam
Elke woensdag en vrijdag Salon Humanitas
14.00 -17.00 uur
Contactpersonen: woensdag: Fred, 06 - 45 19 93 76 en Betty, 06 - 55 99 27 11
vrijdag: Bob: 06 - 48 21 17 25
Vrijdag 25 oktober: gastspreker Joop Keesmaat
Najaar 2010 was Joop te zien als Joop den Uijl in de TV-serie ‘Den Uijl en de affaire Lockheed’.
Hij ontving hiervoor de Beeld- en Geluid Award 2012 als beste acteur.

ning vinden plaats door met elkaar te praten. Locatie: Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 4,
3053 PJ Rotterdam.
Meer info: www.stichtinghumanitas.nl/rouwcafe. Wij nodigen u
van harte uit; de toegang is gratis!

Het rouwcafé wordt financieel mede mogelijk
gemaakt door CVU Uitvaartzorg, Bergweg 287
in Rotterdam. www.cvu.nl

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl

Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.

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 of Ellen van den Heuvel: 010 - 461 57 12 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67
vanaf € 750,Huurprijzen

Luxe huurappartementen
De Reigers 
Exclusief en luxueus wonen in Rotterdam!

Bezoek het buurtfeest + open dag op 5 oktober!
In IJsselmonde verrees onlangs het nieuwbouwproject De Reigers met luxe levensloopbestendige appartementen. Er zijn diverse woningtypen die verschillen in aantal
kamers, grootte, indeling en zonligging. U kunt kiezen voor een appartement met een
weids uitzicht of een appartement op de lagere verdiepingen in de groene omgeving van
IJsselmonde. Humanitas biedt verschillende diensten die het wonen bijzonder aangenaam maken. In De Reigers komt ook een Humanitasrestaurant, een kapsalon, een pedicure en wellness. Daarnaast heeft Humanitas afspraken gemaakt met fysiotherapeuten
en thuiszorgorganisaties. U hoeft voor voorzieningen de deur dus niet uit, maar voor
boodschappen ligt Winkelcentrum Keizerswaard op een steenworp afstand. Het is een
prettig idee dat u van alle diensten gebruik kunt maken, maar het hoeft niet. Voor meer
informatie: Humanitas woonmakelaars Coby Bosker of Ellen van den Heuvel: 010 - 461
57 12 (9 - 12 uur) of kijk op: http://www.hurenindereigers.nl. Email uw evt. vragen naar:
humanitas@bvow.nl.

GEZOCHT

Even terug naar 1934...

Vrijwilligers voor
Buddyzorg
Bezoek geïsoleerde
ouderen
Maatjesprojecten
Kindervakanties

Inlichtingen via
010 - 425 01 01
Snelle fietstassen voor
wijkteam Hoek van
Holland

Het wijkteam van Humanitas in
Hoek van Holland wordt sinds
kort gesponsord door de plaatselijke fietsenhandelaar Peter van
Elke woensdag en vrijdag ‘borreltje en diner’ vanaf 17.30 uur
Leeuwen in de vorm van prachtivoor ieder toegankelijk in restaurant ‘De Knuffelkarper’
ge, degelijke en ‘snelle’ fietstasHumanitas-Hoogvliet Othelloweg 275, Hoogvliet
sen.
elke woensdag: Het Roze Café Hoogvliet
14.00 -17.00 uur
Een prachtig initiatief dat misContactpersoon: Tamara van Wijck, 06 - 23 38 95 47 en Arie: 06 - 28 42 94 74
schien wel navolging verdient? In
Roze ouderen elders in Rotterdam: www.stichtinghumanitas.nl/rozeouderen
ieder geval hartelijk dank aan
Peter van Leeuwen Tweewielers
Humanitas Rouwcafé op 3 oktober
Het rouwcafé is een plek om te praten over rouw en verlies aan aan de Prins Hendrikstraat 203 te
de hand van een thema. Vaak denkt men bij rouw alleen aan de Hoek van Holland.
dood van een dierbare, maar het begrip is ook van toepassing
wanneer vertrouwde levenssituaties veranderen, zoals het verlies van werk, gezondheid en bij echtscheiding.
Het Humanitas Rouwcafé vindt
elke eerste donderdag van de
maand plaats van 14.00 tot
16.00 uur, steeds op een andere
locatie in Rotterdam. Op 3 oktober is het thema lotgenotencontact. Herkenning en erken-
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Het pand van Scheepvaart Vereniging Zuid van architect Willem
Kromhout aan de Pieter de Hoochweg 110 dateert uit 1922. Tegenwoordig is dit het gebouw van Humanitas Maatschappelijke Dienstverlening. De foto is uit 1934 en het enige dat ontbreekt zijn de auto’s voor de deur. Het pand is namelijk onveranderd gebleven omdat het een rijksmonument is.

Humanitas is en blijft GOUDEN organisatie!
Donderdag 6 september werden de Humanitasvestigingen in Hillegersberg-Schiebroek/Overschie, Hoek van Holland, Prins Alexander, IJsselmonde, Charlois, Hoogvliet en Spijkenisse geauditeerd
voor PREZO Goud. Prezo staat voor Prestaties in de Zorg en is het
onafhankelijk keurmerk waaraan Humanitas zich als organisatie
heeft verbonden. Iedereen doorstond de test glansrijk en behield
het GOUD-predikaat! Felicitaties aan alle medewerkers en een glas
champagne waren zeker op hun plaats!

