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Een man om trots op te zijn!
Deze week o.a.:

Over wie ik het dan heb? Ik
heb het over Koen Kuiper, die
in de Tweede Wereldoorlog
directeur was van Diergaarde
Blijdorp. Het was 10 mei 1940
toen Koen Kuiper vanuit zijn
raam aan de Westerkade
iets ongelooflijks zag gebeuren. Voor zijn ogen kwamen
honderden parachutisten naar
beneden en landde een grote
hoeveelheid watervliegtuigen
op de Maas met daarin Duitse
militairen. De dreiging van
een oorlog was toen al een
poosje aanwezig maar…, wij
waren toch neutraal? Waren
wij nu in oorlog?
Koen was heel intens bezig geweest
met de bouw van een nieuwe diergaarde, maar ook daar hadden al enkele
‘veranderingen’ plaats gevonden. Er
werd, naast hem, een ‘commercieel
directeur’ aangesteld; Herman Offerhaus. Twee dagen later, op 12 mei,
schrok iedereen in de diergaarde van
het geluid van veel vliegtuigen in de
lucht, waaruit niet lang daarna bommen vielen. Een bom viel op de zeeleeuwengebouwen. Olifanten werden
wild van angst. Er was paniek alom.
Er vielen achttien brisantbommen op
de diergaarde, met als vreselijk gevolg
wegvluchtende dieren, verminkte dieren en grote ravage aan de verblijven.
Dierenleed
Oppassers deden wat ze konden om te
redden wat er te redden viel. Maar er
waren gebouwen in brand gevlogen
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De NSB hield grote bijeenkomsten in de Rivièrahal

en sommige dieren liepen los over het
terrein en vluchtten de stad in. Een
paar oppassers brachten verschillende
apen op de fiets naar een café aan de
Diergaardesingel, maar de eigenaar
was er niet, dus stopten ze de apen in
de bierkelder, telefooncel en de toiletten. Ja, er was onbeschrijflijk veel
dierenleed.
Met Koen Kuiper werd overlegd wat
er met de vele overige dieren moest
gebeuren. Deze beslissingen moeten
hartverscheurend zijn geweest. Na
groot overleg werden negen tijgers,
zes leeuwen, vier panters, drie jaguars
en een poema afgeschoten.

Directeur Kuiper weigerde een bordje 'Voor Joden verboden' op te hangen

Het was inmiddels 14 mei 1940 toen
Rotterdam gebombardeerd werd door
90 Heinkel bommenwerpers om de
overgave af te dwingen.
Een klein jaar later, februari 1941,
kreeg Diergaarde Blijdorp het bevel
dat Joodse mensen uit de diergaarde
geweerd moesten worden. Er moesten
buiten bordjes komen met daarop
‘Voor Joden Verboden’. Koen Kuiper
was perplex! Hij dàcht er niet over dit
te doen.
Vechtpartij
Op een dag kwam een groot aantal
mensen van de WA de Rivièrahal
instormen om Joodse bezoekers te
verjagen. Toen de snel opgetrommelde
Koen Kuiper arriveerde, gaf hij de
‘heren’ van de WA het dringende verzoek zo snel mogelijk de diergaarde te
verlaten. Want: “Hier wordt niemand
de toegang ontzegd!”
Het mocht niet lang baten; er kwam
een NSB-vlag op de uitkijktoren en
er werd veel druk op Koen Kuiper
uitgeoefend om de bordjes ‘Voor Joden Verboden’ op te hangen. Waarop
Koen Kuiper, met instemming van het
bestuur, naar de politie ging, waarna
er voorlopig zes weken uitstel kwam.

Mastenbroek
Uitvaartverzorging
Met 28 jaar ervaring uw vertrouwen waard
Voor een persoonlijke en betaalbare uitvaart in de regio Rotterdam
Dag en nacht bereikbaar

Voor alle informatie kijk op:

0180 723204

www.ericmastenbroek.nl

Op 23 mei werd in de Rivièrahal een
modeshow gehouden en de sfeer was
ontspannen tot de deuren open vlogen
en Wa’ers met gummiknuppels op
Joodse bezoekers gingen inslaan en
een vechtpartij ontstond. Daarna hing
de WA zelf ook de gehate bordjes
buiten op. Waarop Koen Kuiper de
bordjes weer liet verwijderen.
Verontwaardigd
Op 28 juli 1941 beval Herman Offerhaus op grond van een nieuwe
verordening echter dat de bordjes toch
opgehangen moesten worden en Koen
Kuiper begreep toen dat de diergaarde
was overgenomen. Vanaf dat moment
waren er veel NSB-bijeenkomsten in
de Rivièrahal en stonden kinderen van
de Jeugdstorm voor de hekken van de
diergaarde om de nieuwe NSB-burgemeester Ernst Muller te begroeten.
Koen Kuiper was verontwaardigd en
ten einde raad.
Toen hij in augustus 1942 thuiskwam,
vertelde hij zijn vrouw dat Offerhaus
als enige verantwoordelijke was
aangesteld en dat hij en het bestuur de
laan waren uitgestuurd. Zijn vrouw,
Corrie Kuiper, was ontzet. Beiden
hadden een enorm gevoel voor recht-

vaardigheid; eerlijkheid en integriteit
stonden hoog in hun vaandel, zoals
later bleek.
Moed
Gedurende de oorlog heeft het echtpaar Kuiper regelmatig onderduikers
in hun huis; soms kort, soms langer.
Een Joods meisje woonde tweeëneenhalf jaar bij ze in huis en dat meisje
besefte na de bevrijding op 5 mei wat
een geluk ze had gehad en dat ze haar
leven aan hen te danken had. Hoe ik
dit weet? Omdat ik dat meisje ben. De
moed van deze mensen zal ik nooit
vergeten?
De feiten en gebeurtenissen in mijn
verhaal zijn overigens uit het prachtig
geschreven boek van Tania Heimans
‘Het huis met de leeuwen’.
In grote dankbaarheid geschreven.
Sifra Dasberg, 13 april 2018
“Onlangs heeft de huidige directeur
van Blijdorp, Erik Zevenbergen,
mij beloofd volgend jaar tegen 4 en 5
mei in de diergaarde een boom
te planten als eerbetoon aan Koen
Kuiper.”
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LAMMERS & van OOSSANEN

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

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

22

*indien voorradig

Uitvaart basis € 2750,- Uitvaart compleet € 3695,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

plechtigheid en condoleance,
condoleance boek, bloemen,
koelingskosten, kosten crematie,
aangifte overlijden.

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

€ 379,00

Bijpassend nachtkastje € 159,00

LAMINAAT

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:
- Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
- De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
- Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
- Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
- Alle laminaat, vinyl, click-PVC en tapijtvloeren gratis plaatsen
- Uw vloeren, gordijnen e.d. gratis voor u opmeten
- Overgordijnen en vitrages gratis maken
- In Rotterdam en omstreken gratis bezorgen en monteren
- Al uw behang-wit en schilderwerk kunnen verzorgen
- Als u slecht ter been bent, u naar de winkel kunnen ophalen

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur - E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl

OP=OP
Alleen op vertoon van deze advertentie:

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

KORTINGSBON
Neem deze bon mee naar de Travel
Clinic en ontvang de hele maand mei

20%

KORTING
OP UW VACCINATIES.

Deze bon is eenmalig geldig, voor één
persoon, in de maand mei 2018. U vindt
ons op Haringvliet 72 in Rotterdam.
Bel snel 0900 503 40 90 of ga naar
www.travelclinic.com voor een afspraak.

EN

S��i�����
Ne���l�n���
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INVENTUM GASFORNUIS RVS
MET HETELUCHT OVEN
5 jaar omruilgarantie
van 449,- voor

€ 399,-

gratis bezorgen
gratis verpakkings materiaal meenemen,
gratis aansluiten,
gratis oude apparaat meenemen

Bergweg Noord 38 - H, 2661 CR Bergschenhoek
Telefoon: 010-5213063

wassen - drogen - koelen & vriezen - keuken & koken - inbouwapparatuur

Veilig op reis na goede voorbereiding
Rotterdammers stappen deze zomer weer massaal in het
vliegtuig voor een vakantie ver van huis. In hun enthousiasme vergeten veel van deze reizigers dat ze in verre
oorden vreemde ziektes op kunnen lopen. En zo’n ziekte
kan een vakantie flink in de war schoppen. Moeten we
ons reisplezier nu laten bederven? Zeker niet, maar wel
de risico’s beperken. De Travel Clinic, onderdeel van het
Erasmus MC, biedt alle reizigers een op maat gemaakt
advies en verzorgt de nodige vaccinaties. Ook voor
malariamiddelen en reisbenodigdheden kunt u bij de
Travel Clinic aan de Haringvliet 72 terecht.
Bel snel 0900 503 40 90 of ga naar
www.travelclinic.com voor een afspraak.
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De dag dat ik mocht trouwen met Corrie
Mijn moeder en ik woonden
op de tweede verdieping van
de Martinus Steijnstraat 88b
in Rotterdam zuid. Naar ik
later begrepen heb, was het
in de hongerwinter toen ik
als klein kind een vreselijke
dreun hoorde boven op de
zolder.
Ik was toch al zo bang, want er werd
soms een bom in de buurt gegooid,
zoals op de Pretorialaan die bedoeld
was om de Van Oldenbarnevelt/hbs te
raken, omdat de Duitsers de aula van
dat gebouw gebruikten als ziekenhuis.
Als je goed kijkt, zie je nu nog de
moet van het Rode Kruis in de gevel
zitten boven wat vroeger het badhuis
was en nu in gebruik is door de Vogelklas Karel Schot.
Bovendien loeiden de sirenes met hun
onheilspellend geluid door de wijk en
ik herinner mij dat we nog een keer in
zo’n schuilkelder moesten vluchten
die op het middenpad van de Putselaan
stond, ter hoogte van de Pantserstraat.
Maar om op die dreun terug te komen.
Het bleek dat de dame die mijn
moeder in huis genomen had en op de
zolder woonde de nokbalk uit het dak
had gezaagd om op te stoken, omdat
het zo koud was. Deze viel daarop
met een klap op de zoldervloer, wat de
dreun veroorzaakte. Ik was al op weg

naar de trap om daar te schuilen toen
mijn moeder zei dat het in orde was.
Ook de kastdeuren van de voorkamer
werden opgestookt.
In stukken gezaagd
Op een ochtend werd ik wakker en
zag dat al de bomen aan de overkant
van de straat waren afgezaagd tot op
de straat. Het bleek dat alle buren van
dat stukje straat gezamenlijk de bomen
in beslag genomen hadden, in stukken
gezaagd en onderling verdeeld. Wat
een kale boel plotseling. Ook het
perronnetje op de Putselaan, waar het
stoomtreintje naar Oostvoorne stopte,
waarvan de zijkanten van hout waren,
was helemaal gesloopt.
Een andere keer, op een avond, werd
er gebeld. Tweemaal aan de trekbel,
zoals het hoorde. Mijn moeder trok
open en een kerel riep VERDUISTEREN!!! Direct daarop kwam
hij naar boven gestormd met een
geweer in zijn handen en weer riep
hij, VERDUISTEREN! Mijn moeder
ging schreeuwen en schelden, riep
LANDVERRADER WAT KOM JE
DOEN MET DAT GEWEER!? Het
was net schemer en tegen de ramen
was een dik soort blauwachtig/zwart
papier geplakt dat ze schijnbaar nog
niet goed had gedaan. Dat papier was
verplicht vanwege de vliegtuigen die
de bombardementen in Duitsland gin-

gen uitvoeren en hun weg bepaalden
door de verlichte steden te herkennen
of zoiets.
Chocolade
Op de dag stonden we op de waranda
naar vliegtuigen te zwaaien met een
zakdoek en mijn moeder zei dat ze
dan chocolade zouden gooien. Dat heb
ik nooit gezien, wel vierkante ijzeren
blikken met een ronde deksel waar
droge dikke kaken in zaten.
Afijn, uiteindelijk was er plotseling

CCtje Henk Schouten

c foto burosolo.nl

Henk Schouten, die vorige week helaas is overleden, was een
voetballer in de tijd dat een voetballer nog gewoon een voetballer was, en geen lopende BV. Het voetbal was ook nog gewoon
voetbal, en niet een alle normen en waarden verslindende geldmachine. WK’s werden toen nog niet gegund aan corrupte regeringen
en stadions werden nog niet uit de grond gestampt met behulp
van Aziatische slaven. Feyenoord was toen nog gewoon Feijenoord, en de Kuip was nog gewoon goed genoeg om in te spelen,
men maakte zich nog niet zo druk of de KNVB er wel voldoende
relaties in kon ontvangen.

Cox Column

Vlak na de oorlog ging ik met mijn
grote broer voor het eerst naar het
stadion. Je kon voor een kwartje
achter de goal zitten. Als de mensen op
zondagmiddag zo tegen enen begonnen
te lopen, iedereen liep nog, dan liepen
wij mee, de ‘luchtbrug’ over. Bij het
stadion zaten twee agenten op hun
paard te slapen. De paarden sliepen
ook. Voor de loketten lange rijen, maar
als je link was en een beetje geluk had
wilde een meneer, die vooraan in de
rij stond, met jouw kwartje, zo’n groot
zinken kwartje, wel een kaartje voor
je kopen, en dat reikte hij je dan aan
door de tralies van het hek. Eenmaal
op het terrein van de Kuip ging je met
een man of twaalf staan plassen in de
urinoirs. Stond je op de hoek en was
je klaar dan deed je ‘Truc elf’: je gaf

je buurman een duw en rende weg; de
hele rij was dan omgelazerd.
Feijenoord had een keeper en die
heette Visser, en die kon er niet zoveel
van. Hij kauwde voortdurend op zijn
kauwgum, dat zag je nog niet zoveel
in die tijd, en wij noemden hem een
‘kieskauwer’. De backs heetten Oldenburg en Smulders. De stopperspil was
Kroon. Linksbuiten was Van Kilsdonk.
Die had een verwoestend schot, hij was
de enige die vrije schoppen van heel
ver de goal in kon schieten. Een enkele
keer heb ik Manus Vrauwdeunt nog
zien spelen, een beroemdheid van voor
de oorlog. Middenvoor, je speelde nog
met vijf aanvallers, zo hoort het ook,
het spel moet aanvallend zijn wil het
aantrekkelijk zijn, een van de grootste

feest en na een wedstrijdje blokjes lopen kreeg ik een bord karnemelksepap
bij de RMI die op nr. 98 gevestigd was
en mocht ik ‘trouwen’ met mijn buurmeisje Corrie van’t Veld die op nr. 90
woonde. En Corrie Luiendijk was het
bruidsmeisje. Zie ook de fiets zonder
banden die de Duitsers waarschijnlijk
niet nodig hadden gehad.
Enkele dagen later zag ik een groep
mensen die een paar vrouwen op een
handwagen door de straat naar het
badhuis reden, waar ze in het portiek

hedendaagse fouten vind ik dat ‘de
middenuit’ nu ineens naar achteren
mag worden gespeeld, een psychologische blunder, de middenvoor dus heette
Joep Brandes, die scoorde wel eens met
omhalen waarbij hij twee meter hoog
in de lucht hing. Hij protesteerde wel
eens bij de scheidsrechter en dat was
‘not done’. Dus was hij eens geschorst
en kreeg er in het programmablaadje
van langs in een stuk met de titel “Ja
Joep, nu zit je op de tribune…” (Moet
je tegenwoordig die opstootjes zien.)
Feijenoord werd nooit kampioen, ik
geloof voor het laatst in 1939. Toen het
voetbal ‘betaald’ werd vond de voorzitter, Kieboom, (een begenadigd man,
die eens door een journalist ervan werd
beschuldigd “niet consequent te zijn”,
en toen de legendarische woorden
sprak: “Waar staat geschreven dat ik
consequent moet zijn?!”, een echte
clubman, niet een aangewaaide manager), die vond dat dat moest veranderen
en ging goede spelers van andere clubs
‘kopen’.
Een daarvan was Henk Schouten, die
kwam van Holland Sport. Schouten
was misschien eigenlijk de beste. Hij

gezet en uitgejouwd werden. Ik zag
de ontlasting langs hun benen lopen,
zo bang waren ze. Daarop werd hun
haar afgeknipt en werden ze met kale
koppen weer door de straat gereden.
Ook een moeder van een vervelend
vriendje die altijd de baas speelde was
erbij. Ik begreep toen niet waarom dat
allemaal gebeurde. Maar nu wel.
Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com

kon geweldig ‘pingelen’, dat mocht
toen nog. Er stond eens een foto in de
krant, ik denk De Maasbode, waarop je
Henk aan de bal ziet, met om hem heen
drie tegenstanders die allemaal een
andere verkeerde kant op lopen. Legendarisch werd hij in een wedstrijd tegen
het Amsterdamse De Volewijckers. (In
Amsterdam is al het betaalde voetbal
failliet gegaan, op één na.) Feijenoord
won die wedstrijd met 11-4. De mannen achter de scoreborden hadden na
de 9 geen cijfers meer, en grepen terug
op de speedway-cijferborden. Henk
Schouten scoorde NEGEN keer. De
tiende werd door de scheidsrechter
afgekeurd, Schouten vroeg verbijsterd waarom, “Je hebt er toch genoeg
gemaakt” was het antwoord. Henk
heeft er tot zijn laatste snik de pest over
in gehad.
Dat hij ruste in vrede.

pagina
4
		
Dinsdag 1 mei 2018

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect

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

BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Luxe Donau cruises nu tot € 200,- p.p. Korting
10 dg. Klassieke Donau cruise

met MS Select Belvedere ****
diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018

vanaf € 1.298, - p.p.
nu tot wel € 200,200,- KORTING p.p.

kleine details. Door aandacht en kennis van zaken.

MS Select Bevedere bij Budapest

busvervoer Nederland - Passau v.v.
mooi vaarprogramma over de Donau
Luxe cruiseschip met volledige verzorging

Door rust en planning.

All Inclusive
Bus excursievakanties
Soest / Duitsland

All Inclusive Hotels
Autoreizen aanbiedingen
All Inclusive Hotel Mutter bahr

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de

Met een historie van 85 jaar weten de mensen van
Van der Kraan als geen ander, dat een uitvaart
moet worden omringd met zorg en respect.

5 dg. All Inclusve Hotel Jagershof ***

Nunspeet / Veluwe al voor € 339,- p.p.

Joseline Pameijer
U I T VA A R T V E R Z O R G S T E R

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****

Assen / Drenthe

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***

Soest / Sauerland al voor € 349,
349,-- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud ***

Valkenburg / Zuid
Zuid--Limburg
AANBIEDING 5 dg. € 265,
265,-- nu € 229,-

All Inclusive Hotel Altastenberg ***

Altastenberg / Sauerland
30% KORTING 4 dg. al va. € 180,- p.p.

Deze busreizen zijn inclusief:

More All Inclusive Hotel Elderschans ***
Aardenburg / Zeeland
50% KORTING 3 dg. al va. € 129,- p.p.

al voor € 349,
349,-- p.p.

 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes

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

Tecklenburgerland / Duitsland
NIEUW 3 dg. al va. € 143,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***

Stadtkyll / Eifel

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

al voor € 369,
369,-- p.p.

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***

Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

gen
Reserveren - aanbiedin
gratis reisbrochure

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

VOOR AL UW STOFFEERWERK,
LEEREN ANTIEKRESTAUR
RK, LEEREN AL
ANTIEKRESTAURATIE
ENANTIEKRESTAURATIE
INTERIEURADVIEZEN
VOOR
UW STOFFEERWERK, LEER- EN
EN INTERIEURADVIEZEN

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURA
Altijd een duidelijk
5 5 + Altijd een du
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
Altijd eenKOduidelijk
RT I N G
offerte
vooraf!
en geheel vri
en geheel vrijblijvende
en
geheel
vrijblijvende
KO R T I N
KO R T I N
G
G offerte vooraf!
offerte voora

offerte vooraf!

Mogen wij ons even voorstellen?

Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

55+

55+

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEU

Mogen wij ons even voorstellen?
Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en
48 uur
service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen
Miedema en Zn.wij
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Nr. 161

Rotterdam kreeg primeur Strippenkaart
We zijn stilaan alweer gewend aan de huidige OV Chipkaart. De zoveelste vernieuwing in het openbaar vervoer, dat al tientallen jaren naarstig op zoek is naar
een betaalsysteem dat ervoor zorgt dat alle reizigers netjes betalen voor hun
openbaar vervoergebruik en dat niet fraudegevoelig is. Dat was in 1980 ook al het
geval. Toen werd de Nationale Strippenkaart geintroduceerd. Dat gebeurde in Rotterdam, waar toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat D. Tuijnman symbolisch de eerste strippen afstempelde in een tram van de RET. Veel lezers herkenden dit moment en stuurden hun herinneringen op. De dienstdoend verslaggever
riep meer vraagtekens op, al meent oud-DOR-medewerker Aad van der Struijs
zichzelf te herkennen.
Harry Siebrecht: “De Ken je dit nog-foto op
pagina 5 in De Oud-Rotterdammer van 3 april
toont toenmalig minister Tuinman op 7 mei 1980
bij de invoering van de Nationale Strippenkaart.
Tramrijtuig 302 was vanwege de invoering van
de Nationale Strippenkaart als reclametram
beschilderd en heeft als zodanig een aantal jaren
rondgereden. Rotterdam had de primeur bij de
invoering van de Nationale Strippenkaart, evenals
later bij de invoering van de OV Chipkaart.”
J.M. Faasse: “Dit lijkt mij de introductie van de
stempelautomaat in het openbaar vervoer. De datum is mij helaas ontschoten. Volgens mij ergens
in de jaren zeventig.”
Ton Broeders: “De invoering van de strippenkaart. Minister Tuinman introduceert de strippenkaart op de tram in Rotterdam. Naam van de
verslaggever weet ik helaas niet.”
Ruud Kuipers: “Het was Daniel Sebastiaan
(Dany) Tuijnman, minister van Verkeer en Waterstaat, die op 8 mei 1980 als eerste de nationale
strippenkaart afstempelde. Het voordeel was dat
je die strippenkaart op verschillende plaatsen
kon kopen en niet alleen op de tram, wat voor de
vervoersbedrijven tijdwinst opleverde, dus een
kortere reistijd. Je kon ook, als je voor een snelle
boodschap naar de stad moest, met een beetje

geluk op dezelfde strippen terugrijden. Er waren
ook nadelen, de strippenkaart bleek fraudegevoelig te zijn, zodat ze naar alternatieven op zoek
moesten. Na verschillende experimenten werd
de strippenkaart in 2011 in geheel Zuid Holland
afgeschaft en vervangen door de ov chipkaart.”
Stef Stolk: “Op 7 mei 1980 werd door minister
Tuijnman van Verkeer en Waterstaat de Nationale Strippenkaart voor het openbaar vervoer
ingevoerd. Hij kwam daartoe naar Rotterdam om
in RET-tramrijtuig 302 bij een stempelautomaat
een strippenkaart af te stempelen. Dit tramrijtuig
was voor die gelegenheid beschilderd met grote
strippenkaarten. Dat Rotterdam werd uitgekozen
voor deze introductie, kwam doordat de RET al
enige jaren ervaring had met de toepassing van
het zonetarief. Dat hield in dat men meer moest
betalen naarmate men verder reisde. Het RETgebied was verdeeld in acht zones. Iedere zone
kostte één strip, terwijl bij iedere afstempeling
altijd een basisstrip moest worden meegeteld.
Eén zone kostte dus twee strippen, twee zones
drie strippen, enzovoort. De geldigheidsduur
was afhankelijk van het aantal strippen. Zolang
de gestempelde strippen geldig waren, mocht de
reiziger, in de zones waarvoor was gestempeld,
onbeperkt reizen en overstappen. Hij mocht de
kaart, zolang die geldig was, ook voor de terugreis gebruiken, hij bleef dan immers binnen het

Ken je dit nog?

Nr. 163

Ken je dit nog? Een accordeongezelschap op de Lijnbaan. Het is 1963. Om welke vereniging ging het?
Heeft u er herinneringen aan of speelde u zelf accordeon en kunt u daar iets over vertellen? Wij zijn
razend benieuwd en willen graag een leuke accordeon-aﬂevering maken over een maand. Met veel
anekdotes en verhalen van uw kant! Doe u best en zet wat over dit prachtige instrument op papier. U kunt
uw schrijfwerk sturen naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of
liever nog per e-mail naar info@deoudrotterdammer.nl. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.

gebied waarvoor gestempeld was. Mijn moeder,
die destijds in Schiebroek woonde, maakte van
die mogelijkheid slim gebruik. Met tramlijn 5
reed ze naar “de stad” om onder meer bij de
Hema haar favoriete cake te kopen. Dit traject
kostte normaal drie strippen (twee zones). Door
nu een extra strip af te stempelen kon ze op haar
gemak binnen de extra geldigheidsduur van een
half uur de terugreis aanvaarden. Deze exercitie
scheelde haar dus twee strippen!”
Aad van der Struijs: “Het was 1 oktober 1980, dat
minister D.S. Tuijnman (Verkeer en Waterstaat)
de Nationale Strippenkaart in Nederland introduceerde. Ieder Openbaar Vervoerbedrijf in Nederland (niet de NS) deed mee, behalve in de regio
Den Haag. Daar volgde men pas op 1 oktober
1981. De radioverslaggever zou ik zelf kunnen
zijn, maar dan ‘werkend’ voor de Ziekenomroep
RANO. Radio Rijnmond bestond destijds nog
niet en mijn werkzaamheden bij het Gemeentearchief Rotterdam begonnen pas op 5 januari 1981.
‘t Klinkt gek, maar van de gebeurtenis herinner

ik mij weinig tot niets. Het enige excuus is, dat je
wekelijks als ‘radioreporter’ bij tientallen gebeurtenissen aanwezig was.*
Hans Burgers: “Op de foto is volgens mij de
toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat,
Dick Tuijnman, te zien bij de ingebruikneming
van de strippenkaart. Een collega van mij begreep
de werking van de strippenkaart niet en reisde
daarom nooit met de tram. Om haar in de geheimen van de strippenkaart in te wijden, reisden we
een keer samen op mijn (net nieuwe) kaart van 45
strippen en ik vroeg haar om de voor onze tramreis benodigde drie strippen af te stempelen. Ze
stempelde meteen op de 43e strip (ofwel de derde
strip van onderaf) en ik was in een klap door mijn
strippenkaart heen. Ik kon zelfs niet meer voor
mezelf stempelen. Gelukkig bleek de trambestuurder een plakstrookje te hebben waarmee hij
deze dure fout kon rechtzetten. De collega bleef
zodoende het reizen met de OV/strippenkaart te
moeilijk vinden.”
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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
MODE VOOR

Tandprothetische
Praktijk
“Hagen”
Tandprothetische
Praktijk
“Hagen”
BV BV

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

HET VERTROUWDE ADRES
VOOR EEN
PERFECT
KUNSTGEBIT
EN ´KLIKGEBIT´
OP IMPLANTATEN
HET VERTROUWDE
ADRES
VOOR EEN
PERFECT KUNSTGEBIT
EN ´KLIKGEBIT´
OP IMPLANTATEN
TEVENS VOOR REPARATIES
KUNSTGEBIT REPARATIES
EN AANPASSINGEN
TEVENS VOOR KUNSTGEBIT
EN AANPASSINGEN

MODE

IEDER MOMENT

Hagen digitaliseert haar afdruklepels. Alle cliënten krijgen vanaf heden een op maat verHagen Krimpen bestaat 25 jaar
vaardigde 3D geprinte afdruklepel. Doordat de kaak digitaal wordt gescand kan de afdruklepel
Wij
willen
graag
met u vieren
metdat
onze
digitaal ontworpen worden en
in 3D
wordendit
geprint.
Digitalisering
zorgt ervoor
er nogjubileumactie:
nauwkeuriger gewerkt kan worden, waardoor de pasvorm van de prothese nog beter zal aansluiten op uw kaak. Hagen is
trots op de aanwinst van de digitale scanner en 3D printer. Wij willen deze vernieuwing graag met u vieren.

- Ontvang een korting van max.

J.Hagen , Tandprotheticus
Lid 281

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici
Lid 281 J.Hagen , Tandprotheticus

na aflevering van een boven- of een onderprothese.

Actie!

- Ontvang een korting van max.

na aflevering van een boven- en onderprothese.

Korting
isaanvullende
afhankelijkverzekering
van uw aanvullende
verzekering
en niet
geldig
uw wettelijk
verplicht
en vrijwillig
verhoogd
eigen
Waardebon is afhankelijk
van uw
en niet geldig
op uw wettelijk
verplicht
enop
vrijwillig
verhoogd
eigen risico.
Actie geldt
alleen tegen
risico.
Actie
geldt alleen tegen
van deze
advertentie
en is
geldig
tot 1 december
2016.
inlevering van deze advertentie. Vraag
naar de
actievoorwaarden.
Eigeninlevering
risico van €385,al verbruikt?
Laat dan
nog
voordeliger
uw kunstgebit
vervaardigen.
VraagWant
naarook
deuactievoorwaarden.
Heeft u elders een betere aanbieding gezien? Hagen doet hier €50,- bovenop.
verdient de beste kwaliteit.

Burgemeester
Aalberslaan
Zwart
Janstraat
122a 43
3035
AXKrimpen
Rotterdam
2922 BC
aan den IJssel
Tel.:
(010) 4666603
Tel.: (0180)
550431

info@tpphagen.nl
info@tpphagen.nl

Filiaal
Krimpen
aan den IJssel:
Filiaal
Rotterdam:
Eigen risico vanWord
€ 385,fan op Facebook
Burgemeester
Aalbertslaan
43
Zwart Janstraat
122a
al
verbruikt?
Tel.: Tel.:
(0180)
550431
(010)
4666603
nog voordeliger
- MaakLaat
kans opdan
leukenu
aanbiedingen

www.tpphagen.nl
www.tpphagen.nl

- Weesuw
op dekunstgebit
hoogte van de laatste
ontwikkelingen
vervaardigen
- Wij ontvangen graag uw mening

Viku Carpet cleaning
Mode
presentatieMEI
MEEVALLER
dagen
10 EURO
KORTING
Vrijdag
6 en
OP
ALLE BROEKEN
zaterdag
7 maart

*geldig t/m 16-05-2018
Iedere
klant ontvangt
een leuke attentie.
Onze unieke

service:
Bergselaan 285D,
nzrd
e tun
UOwo
grie
atke
is
seha
rval
ge
icde:en
Rotterdam 285D, thop
Bergselaan
U
wor
uisg
ebdt
ragr
chat
is
t na
gefoha
tele
ald
nisc
www.bensmode.nl thop
Rotterdam
heen
uiaf
sgsp
ebrara
akch
! t na
telefonische
T. 010-4653233
www.bensmode.nl
afspraak!
met: Tramlijn 25
T.Bereikbaar
010-4653233

Bereikbaar met: Tramlijn 25

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

Een goed verzorgde uitvaart vanaf

€ 3495,00
( mogelijkheden al vanaf € 1450,00 )
De inhoud van onze pakketten staat op
de website, of vraag een folder aan.

Tel.: 010-4194010
www.budget-uitvaartverzorging.nl
email: info@uvvw.nl

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.

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

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?
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Internetten tijdens het werk:

Reden voor ontslag op staande voet?

Uit de praktijk
Om af te wijken van het wettelijk
erfrecht is een testament nodig. Dat
wist ook de oudere dame die met
een van haar twee kinderen in onmin
leefde. Deze dochter onterfde ze en
omdat ze met de andere dochter ook
een moeizame relatie had, nam ze ook
ﬂink wat legaten aan goede doelen op
in haar testament. Door de legaten zou
haar ene dochter wel erven, maar dan
zo min mogelijk. Spaargeld had ze niet,
maar wel een appartement waar geen
hypotheek meer op zat.
Na haar overlijden bleek haar appartement geen paleis en slechts € 90.000
waard, terwijl ze voor ruim € 50.000
aan legaten had bedacht. Toen eiste de
onterfde dochter haar legitieme portie
op. Doordat de woning veel minder
waard was dan moeder had gedacht,
zou het gevolg hiervan zijn dat de nietonterfde dochter uiteindelijk minder
zou krijgen dan haar onterfde zus;
immers, doordat de legitieme portie een
kwart van de woningwaarde bedroeg
(€ 22.500), zou voor de tweede dochter
slechts € 17.500 (€ 90.000 -/- € 50.000
-/- € 22.500) overblijven. Dit was
nu juist niet de bedoeling! Door óók
de legitieme portie op te eisen kreeg
de tweede dochter uiteindelijk ook €
22.500 en werd het bedrag dat de legatarissen toebedeeld hadden gekregen,
gekort. Ze kregen dus minder dan het
bedrag dat ze volgens het testament
zouden ontvangen, omdat de legitieme
porties voorgaan.
De les uit deze geschiedenis: wees
voorzichtig met het toekennen van
(teveel) legaten; u kunt de erfenis van
uw eigen kinderen ermee in de wielen
rijden.

Vraag:
Mijn nichtje is onlangs op
staande voet ontslagen,
omdat zij aan het internetten
was tijdens haar werk. De
jeugd van tegenwoordig is
voortdurend aan het internetten; dit hoeft toch niet te betekenen dat ze hun werk niet
goed doen. Kan dit inderdaad
een grond zijn voor ontslag
op staande voet?
Antwoord:
Dit kan inderdaad een reden zijn voor
ontslag op staande voet. Dit hangt
echter wel af van de feiten en omstandigheden. Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam in een dergelijke
zaak uitspraak gedaan en uit deze
uitspraak blijkt dat internetten tijdens
werktijd inderdaad een grond voor
ontslag op staande voet kan opleveren. In deze zaak had de werkgever in
oktober 2016 via een duidelijk memo

Zorgtoeslag aanvragen.
Blijkt bij de aangifte inkomstenbelasting 2017 dat u in aanmerking komt
voor zorgtoeslag, vraag deze dan aan.
Dat kunt u doen tot 1 september 2018
of tot de uiterste datum van het aan
u verleende uitstel voor de aangifte
inkomstenbelasting. De inkomens- en
vermogensgrenzen voor een alleenstaande in 2017 zijn respectievelijk
€ 27.857 en € 107.752. Heeft u een
toeslagpartner dan zijn de maximale
bedragen € 35.116 en € 132.752 in
2017. Controleer direct of u ook voor
huurtoeslag in aanmerking komt.
Vrijstelling partner bij samenwonen
Woont u samen en heeft u uw
partner tot erfgenaam benoemd per
testament, dan kan deze een beroep
doen op de partnervrijstelling voor
de erfbelasting als u een notariële
samenlevingsovereenkomst heeft.
Dit werkt pas zes maanden nadat
de overeenkomst is gesloten. Heeft
u geen overeenkomst bij de notaris
laten opstellen, dan heeft u pas recht
op deze partnervrijstelling als u kunt
aantonen dat u tenminste vijf jaar
aaneengesloten samen op hetzelfde
adres heeft gewoond. De partnervrij-

meegedeeld dat het voor werknemers
niet meer toegestaan was een apparaat
tijdens werktijd bij zich te hebben
waarmee gebruik kan worden gemaakt van internet (zoals een mobiele
telefoon). De (ex)werkneemster kende
dit memo.
De (ex)werkneemster had vervolgens
in december 2016 een schriftelijke
waarschuwing ontvangen in verband
met te laat komen, het gebruik van
de mobiele telefoon tijdens werktijd
en het achterhouden van artikelen uit
de winkelvoorraad. De werkgever
heeft aangegeven dat de grens bereikt
was en dat met name het nog één

stelling bedraagt in 2018 € 643.194;
is deze niet van toepassing dan bedraagt de vrijstelling slechts € 2.147.
Samen met uw ex schenken
Overweegt u te schenken aan uw
kind en bent u gescheiden, houd dan
rekening met de schenkingen die
uw ex-partner aan zijn of haar kind
doet. Ook al bent u gescheiden, de
vrijstelling schenkbelasting geldt
nog steeds voor u als ouders samen.
Uw kind geniet voor schenkingen
van beide ouders samen in 2018 een
algemene vrijstelling van € 5.363.
Ontvangt het kind in totaal meer, dan
is schenkbelasting over het meerdere
verschuldigd. De vrijstelling is onder
bepaalde voorwaarden hoger; denk
daarbij o.a. aan de ‘jubelton’.
Samen aangifte doen
Heeft uw partner alleen AOW, maar
heeft u samen meer vermogen dan de

keer achterhouden van artikelen zou
kunnen leiden tot ontslag op staande
voet. In februari 2017 heeft de (ex)
werkneemster een laatste waarschuwing ontvangen in verband met te
laat komen. In april 2017 werd de
werkneemster betrapt toen zij tijdens
werktijd via de kassa op het internet
bezig was en geen aandacht aan de
klanten besteedde. De werkgever
heeft vervolgens de (ex)werkneemster
op staande voet ontslagen. De (ex)
werkneemster heeft via de rechter
geprobeerd het ontslag aan te vechten.
De rechter oordeelde echter dat aan
de formaliteiten voor een ontslag op

vrijstelling in box 3, dan kan het zinvol zijn ook voor uw partner aangifte
inkomstenbelasting te doen. Met alleen AOW maakt de partner namelijk
geen gebruik van hefﬁngskortingen.
Door bij de aangifte een deel van
het vermogen toe te kennen aan de
partner met alleen AOW, maakt deze
gebruik van het ‘restje’ ongebruikte
hefﬁngskorting en betaalt u in totaal
minder belasting.
Sollicitatieplicht wel of niet?
Iedereen die werkloos wordt, krijgt
voor een kortere of langere periode
een WW-uitkering. Daarbij hoort ook
een sollicitatieplicht. Alleen wanneer
u op de eerste dag van de werkloosheid maximaal een jaar van de eerste
AOW-betaling af bent, bent u vrijgesteld van die sollicitatieplicht. Was u
langer van de eerste AOW-betaling
af, dan blijft die plicht bestaan totdat
u AOW ontvangt.

staande voet volledig is voldaan en
dat er sprake was van een dringende
reden; dit mede gezien de overige
omstandigheden. De werkgever in
kwestie had immers heldere interne
regels die ook duidelijk waren gecommuniceerd. Ook is er voldoende
door de werkgever gewaarschuwd
met vermelding van de mogelijke
consequenties. Het verzoek om een
transitievergoeding is eveneens afgewezen, omdat er volgens de rechter
sprake was van ernstig verwijtbaar
handelen.
Ter informatie: Een werknemer
die het niet eens is met een ontslag
op staande voet, moet binnen twee
maanden een verzoekschrift bij de
rechtbank indienen. Hij/zij kan daarin
aan de rechter vragen het ontslag
te vernietigen of de werknemer een
vergoeding toe te kennen. Een ontslag
op staande voet is vernietigbaar
als het niet voldoet aan alle drie de
volgende voorwaarden: er is sprake
van een dringende reden; het ontslag
heeft onverwijld plaatsgevonden; de
ontslagreden is de werknemer onverwijld meegedeeld. Kennelijk vond de
rechter in bovenstaande kwestie dat
aan al deze voorwaarden was voldaan.

Doe aangifte bij zorgkosten
Doet u geen aangifte inkomstenbelasting, omdat u een laag inkomen
heeft, maar heeft u wel zorgkosten
gemaakt, doe dan toch aangifte.
Door de zogenoemde Tegemoetkoming Speciﬁeke Zorgkosten (TSZ)
kunt u mogelijk geld terugkrijgen
van de Belastingdienst. Om voor
deze regeling in aanmerking te komen, moet u door de aftrekposten
minder belasting betalen dan het
bedrag aan hefﬁngskortingen. Wel
moet het bedrag dat u mogelijk terugkrijgt tenminste € 15 bedragen.
Heeft u een ﬁscale partner dan telt
zijn inkomen mee.
Rijd zuiniger
Bespaar op het verbruik van uw
auto door op details te letten.
Breng banden op de juiste spanning, was uw auto regelmatig en
neem geen onnodige bagage mee,
vermijd de ﬁles en uw verbruik
daalt.

l

uw erfcoach en meer

l
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DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

• Vrijblijvende offerte,
ook aan huis
• Altijd 5 jaar garantie
• Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepsstoffering.
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Showroom en
open werkplaats:

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

www.conceptuitvaart.nl

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
tussen 9:00 - 17:00

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

Tel.: 010-4145808
CU

Gemino 30 rollator

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

Ideale rolstoel om
mee te nemen
in de auto.

Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?

6 kleuren
3 maten

slechts
7,4 kg

De Gemino rollator is zeer
compleet, de enige echte
100% rollator!

Bobby rolstoel

Een lichtgewicht comfortabele rolstoel. Door de
opvouwbare rugbuizen is hij compact. Zo past
hij zelfs in de kleinste auto. Met een gewicht van
minder dan 10kg is dit de perfecte rolstoel om
overal mee te nemen.

Vierwiel scootmobiel
Mercurius - 4
Zeer comfortabele scootmobiel
 digitaal scherm met kilometerteller
 zeer wendbaar
 maximale snelheid: 15 km/u
 uit voorraad leverbaar

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl
www.welzijnswarenhuis.nl

eren
park
Gratis de deur!
voor

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Style

by Vreugdenhil
voor al u klassieke meubelen

De mooiste excursie- en rondreizen in Europa
Reiscode:
vertrekefber01
26 mei
In het hart van Berlijn
*
5-daagse busreis
vanaf € 299 p.p.
Reiscode: ebglc02
Dresden, Leipzig en Weimar
*
6-daagse busreis
vanaf € 359 p.p.
Reiscode: ebach01
Achensee
*
8-daagse busreis
vanaf € 529 p.p.
Reiscode: eegb312
Somerset and the Cotswolds
*
8-daagse busreis
vanaf € 629 p.p.
Reiscode: ebckv02
Crickvenica aan de Bloemenrivièra
*
10-daagse busreis
vanaf € 629 p.p.
Reiscode: ebmtm02
Toscaanse Hoogtepunten
*
10-daagse busreis
vanaf € 669 p.p.
Reiscode: eegb304
Schotse Hooglanden
*
10-daagse busreis
vanaf € 699 p.p.
Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Verre reizen

Steden reizen

* Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten,
eventuele vluchttoeslagen en € 2,50
Calamiteitenfonds

Verbouwingsuitverkoop
op alle showroommodellen
tot wel 70% korting en als u
een andere stof of leersoort
wil zeer scherpe prijzen!

Waar style en kwaliteit
elkaar ontmoeten!
Gratis parkeren voor de deur

Buijs Ballotstraat 51
2693 BD s Gravenzande
T: 0174-417947
www.stylebv.nl
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‘Kinderen geven het goede voorbeeld’
Op 4 mei 2016 hield ik de 4 mei-toespraak op het kruispunt Hoflaan/Oostzeedijk en in 2017 herhaalde ik deze, enigszins aangepast, bij de Steen van de miljoenen tranen aan de Oudedijk. Dit
verhaal is de tekst die ik toen uitsprak.
Oorlog is, Oorlog is zoet, voor wie
hem niet heeft meegemaakt. Deze
uitspraak van Erasmus kan ik volmondig beamen. Omdat ik een van
de Kralingse inwoners ben die 40-45
meemaakten, is mij gevraagd u even
mee terug te nemen, naar die jaren.
Vandaag is het 78 jaar minus 10 dagen
geleden, dat ik door de Hoflaan liep.
Ons gezin had zich aangesloten bij
de onafzienbare stoet mensen, die
ontkomen waren aan de bommen, instortende huizen en de brand. Over de
brandende Beneden Oostzeedijk, waar
de Koninklijke Tapijtfabriek in lichterlaaie stond, baanden we ons een weg
over balken, puin en ontliepen ternauwernood vallende puien. De nacht
brachten we door op een volkstuintje
van een onzer buren, om de volgende
morgen op de plaats waar nu de Steen
van de miljoenen tranen staat, zover
het oog reikte niets dan ingestorte huizen te zien. Vanaf 10 mei 1940 begon
een periode van constante angst. Angst
voor bombardementen, we hoorden
van terechtstellingen, je kon zo maar
worden aangehouden en gearresteerd,

mannen werden weggevoerd, joodse
buren verdwenen naar een werkkamp,
wat later een vernietigingskamp bleek
te zijn. Rotterdam schrok, toen na een
mislukte aanslag op het spoorviaduct
vijf gijzelaars, volkomen onschuldig,
op 15 augustus 1942 werden doodgeschoten in Brabant. Onder hen drie
Rotterdammers, wier namen voortleven in de Robert Baeldestraat, Chris
Bennekerslaan en Willem Ruijslaan.
Op de schietbaan aan de Kralingseweg werden, aan ons oog onttrokken,
regelmatig doodvonnissen voltrokken.
Zichtbaar werd dat op 28 november
1944, toen na een sabotage aan de
toenmalige Ceintuurbaan, ter hoogte
van de Jan Vermeersingel, vijf mannen
de kogel kregen: ter afschrikking.
En toen kwam die 31e maart 1945.
Het verzet liquideerde een politieman,
die levensbedreigende gegevens bezat.
Hij bleek ook nog een hoge Duitse
officier te zijn en iedereen begreep, dat
dat grote gevolgen zou hebben. Stille
Zaterdag, 1e en 2e Paasdag gingen in
grote spanning voorbij. Zou er echt
niets gebeuren? Toen de morgen van 3

april. Twintig mannen van 18-45 jaar
worden hier vermoord. De schok is
des ter groter, wanneer onder de geëxecuteerden ook Cornelis Zwiep uit
de Polanenstraat, jong 24 jaar, wordt
aangetroffen. Een maand later is het
5 mei. Eindelijk vrij! Via de Hoflaan
keren de Duitse soldaten terug naar
hun verwoeste steden, gadegeslagen
door honderden bewoners van Kralingen. Vijf angstige jaren voorbij, weer
ruimte voor het vrije woord.
Dit is een van de plekken, waar we
eenmaal per jaar twee minuten stil
zijn, opdat we niet vergeten dat 20
mannen hier hun levenseinde vonden.
Twintig van de duizenden die ook het
leven verloren omdat ze niet wilden
buigen voor de tirannie van de nazi’s.
Jarenlang behoefden we niet bang
te zijn. We hoorden van zelfmoordaanslagen, maar die waren ver bij ons
vandaan. Tot vorig jaar: tweemaal
Parijs en dit jaar Brussel. Spanning,
ook bij ons. Onwillekeurig denk je
dan moedeloos: wat kunnen we doen?
Sommige dingen liggen buiten ons
vermogen, maar zijn we machteloos?
We staan hier in de Hoflaan en
die heeft een lange geschiedenis.
Omstreeks 1470 zal Erasmus als
driejarige door deze laan naar Gouda
zijn gegaan, om zich daar verder te

Steen van de miljoenen tranen

ontwikkelen. Deze christen-humanist,
schreef omstreeks 1567: ‘Ik doe een
beroep op u. Werkt eensgezind samen,
daardoor toont u hoeveel de eendracht
van de massa vermag tegenover de
tirannie. In 1842 werd de Protestantse
Hoflaankerk in gebruik genomen
en 45 jaar de Lambertuskerk. Na
jarenlange onderlinge strijd op leven
en dood tussen rooms-katholieken en
protestantse gelovigen kwam men op
het spoor van Jezus, die opriep elkaar
lief te hebben. En een bewoner van
deze laan, die de Islam beleeft, roept
op tot een wij-samenleving. De drie
levensovertuigingen komen samen
in de Hoflaan. Dagelijks werken en

spelen hier 600 kinderen uit alle lagen
van de bevolking, van diverse nationaliteiten en culturen op de Nieuwe Park
Rozenburgschool in grote harmonie.
Kinderen geven het goede voorbeeld.
Dat geeft moed. Aan de 20 mannen, die we hier gedenken, zijn we
verplicht ons in te spannen voor een
vreedzame samenleving. Laten we
ons dat in de komende maanden voor
ogen houden. Ik wens u een feestelijke
Bevrijdingsdag.
G. Roodborst
(g.roodhorst@upcmail.nl)

Een goeie Duitse soldaat
De verraderlijke razzia in november 1944 strekte zijn ijzige tentakels natuurlijk ook uit tot in onze Krekelstraat… Vrachtwagens
(of was het er één, of één per wijk?) stonden te wachten langs
de stoeprand, met open bakken om de wederrechtelijk, door
gewapende Duitse soldaten, overrompelde ‘gearresteerde’ jonge
mannen op te vangen…
In de Krekelstraat 8b zat ik als tienjarig jochie in onze voorkamer op de
grond te spelen. Ik zat vlak voor het
ongebruikte kolenhaardje, brandstof
als antraciet was er niet meer. In de
achterkamer stond het met hout gestookte potkacheltje, waarop wij bieten zo lang kookten tot er mierzoete
suikerbietenstroop overbleef. Dat was
overigens ook het enige dat ik lekker
vond, soep waarin suikerbiet was verwerkt, of erger nog louter bietensoep,

deed me prompt kokhalzen…
Consternatie
De consternatie was ook in onze straat
groot. Soldaten eisten overal toegang
tot de woningen, uiteraard ook bij
ons, want toen ik opkeek van mijn
spel, wat voor spel weet ik niet meer,
stonden in die kamer twee mensen,
mijn vader en een Duitse soldaat in
uniform. Ik had ze niet eens horen binnenkomen, ik zàg ze gewoon opeens

Duitse soldaat

Razzia. Mensen werden op vrachtwagens geladen

staan.
Ze spraken niet, ze keken elkaar
alleen maar aan. Ongetwijfeld had
die soldaat gevraagd “Wie alt sind
Sie…?” En mijn vader moet, denk ik
achteraf, hebben geantwoord “vijftig”,
misschien wel in het Duits, ik kan
de details niet terugvinden in mijn
gedachten. De hele wereld om mij
heen was stilgevallen. Ik zat maar te
kijken naar die elkaar aanstarende
mannen en begreep slechts half wat
er gebeurde. Het was op een bepaalde
manier beangstigend, maar ik kan dat
gevoel van een zekere vrees niet onder
woorden brengen. Hoe lang die situatie duurde weet ik niet, mijn vader
had voor zijn leeftijd een jeugdig
gelaat en veel later besefte ik pas dat

die soldaat puur door oogcontact de
waarheid wilde peilen…
Vreemde overheerser
Kennelijk geloofde hij mijn vader op
zijn woord, want op zeker moment
ging hij abrupt weg. Of hij groette,
weet ik niet en of hij mij had gezien
betwijfel ik zelfs. Voor mij echter,
zo realiseerde ik mij later, was deze
vertegenwoordiger van een vreemde
overheerser een goeie Duitse soldaat.
Bekeerd
Wellicht was het onder invloed van
deze belevenis dat ik in die tijd, toen
eens een oom of tante vroeg wat ik
later wilde worden, zei: een Duitse
soldaat…!

Natuurlijk zorgde dat destijds voor
de nodige consternatie. Maar toen ik
daarna tot het onderscheid der dingen
was gekomen, heb ik mij, logisch,
geschaamd voor die uitspraak en was
al gauw ‘bekeerd’ tot de echte onvervalste Hollandse gedachten…
Herinnering
Dit is geen wild verhaal met allerlei heftigheden, maar voor mij een
gebeurtenis die voor altijd in mijn
herinnering is gebleven, want weet je,
een vader hebben, of gehad hebben, is
een groot goed…
Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
010-4705768

LEKKERKERK

SCHOONHOVEN

CADEAUDORP

KLOKKENSTAD
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Geldig t/m zaterdag 5 mei 2018

LEKKERKERK

KLOKKENDORP

Lekkerbekken

1000 klokken en barometers

€ 5,00

Ontdek de grote diversiteit aan moderne,
klassieke en antieke klokken en barometers
in de mooiste showroom van Nederland!

P/st €3.25
2 voor

op voorraad

Vers voor u gebakken
Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat
• Gratis bezorging door
geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

telefoon:

Bezoek onze website
WWW.KLOKKENSTAD.NL

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
info@rikkoert.nl

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

06-51296745
B.G.G: 06-54232873
e-mail:

ontruimingsexpress@hotmail.com

Wij zijn snel, betrouwbaar en....
de goedkoopste!

BIJ EUROVERTO
ZIT U GOED

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw
‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)*
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...

ns
Weegge
s
n
e
W
susuccccees s
gdd!!!!
ng
vevrelrelen

woning/bedrijfsontruiming, schoon
opleveren incl. alle werkzaamheden zoals
• verwijderen vloeren
• gaten dichten
• witten
• afvoeren (grof) vuil

Wij komen vrijblijvend langs
voor GRATIS offerte!

In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

ontruimingsexpress.nl

Wij schenken veel meubels aan goede
doelen/kringloop. We doen tevens verhuizingen.

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!
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ALTIJD 10 TOT 30 % KORTING
OP ONZE EIKEN MEUBELEN

,
5
1
3
E eau
cad
GROTE COLLECTIE
SENIOREN
BANKSTELLEN
MET
BINNENVERING
EN HOGE ZIT

bij aankoop van een
multifocale bril van
TOP-KWALITEIT!

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige
TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*
zo u u
Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de
aarom itge ve n
W
u
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door
?
ra ge ld
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten e xt e e n 2e br il
n
a
a
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met

Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel

OR 125 x 181

2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe
meerkosten extra dun geslepen.

Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl
)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding.

DRAAI - RELAX
FAUTEUILS
LEDER
vanaf

€ 750.-

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN

STA OP FAUTEUILS
2 MOTOREN LEDER
vanaf

€ 895.-

De zaak
van vertrouwen!

EUROVERTO MEUBELEN B.V.
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Rotterdam 14 mei 1940.
De ooggetuigen. De foto’s.
Het bombardement op Rotterdam heeft
een vaste plek verworven in ons collectief geheugen. Journalist Frits Baarda
noteerde jarenlang de ervaringen van
ooggetuigen tijdens en na de verwoestende aanval. Zijn meeslepende
verhalen geven een aangrijpend beeld van wat er die gruwelijke
tien minuten op 14 mei 1940 is gebeurd.

€ 19,90
Vergeten verhalen
In dit boek deelt schrijver
Johan van der Hoeven met ons
de oorlogsherinneringen van
100 Rotterdammers, zoals ze
ook in het RTV Rijnmondprogramma ‘Middag aan
de Maas’ aan bod kwamen
en komen. De schrijver is ook conservator van Museum
Rotterdam ‘40-’45 NU, het vroegere OorlogsVerzetsMuseum.
De verhalen geven een realistisch en vaak persoonlijk beeld van
het leven in de oorlog.

€ 14,95

Verdreven voor de Atlantikwall
Uit angst voor de geallieerde invasie
bouwt de Duitse bezetter vanaf 1941 de
Atlantikwall langs de West-Europese
kust. Voor de Nederlandse kuststreek
met dramatische gevolgen. Vanaf 1942
worden honderdduizenden inwoners,
ook bijvoorbeeld in Hoek van Holland, gedwongen geëvacueerd. In dit boek van
Geert-Jan Mellink is die geschiedenis voor het eerst na 75 jaar
uitgebreid beschreven en gedocumenteerd.

€ 19,95
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Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van
‘Rotterdam Frontstad’ heeft een nieuw
oorlogsboek uitgebracht. Het heet ‘Nach
Holland’ en geeft een unieke kijk op
de Duitse inval in de eerste bezettingsdagen van ons land. Het staat
namelijk vol foto’s die werden gemaakt
door Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen naar het
front. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, bleven hun
kiekjes, voor zover ze niet door de oorlog verloren gingen,
decennialang verborgen. Een uniek boek.

De Aanval (dvd)
Mei 1940. Vijf dagen strijd om Rotterdam. Op deze dvd ziet u wat dat betekende. De film werd eerder vertoond
tijdens een tentoonstelling met dezelfde
titel en was te zien in de Onderzeebootloods op Heijplaat in Rotterdam. In 45
minuten wordt een indringend beeld geschetst van de meidagen
in Rotterdam in acht korte films waarin historici en journalisten
dieper ingaan op de achtergronden van de strijd in Rotterdam.

€ 7,50

€ 29,95
Het Grote 40-45 Boek
Dit boek omvat een omvangrijke selectie
van foto’s uit de internationaal vermaarde collectie van het NIOD en andere
Nederlandse en buitenlandse oorlogsarchieven. Nog altijd komen onbekende
foto’s over de Tweede Wereldoorlog
boven water. Dit boek is het resultaat van uitvoerig
historisch beeldonderzoek van de historici Erik Somers en
René Kok. De foto’s, in kleur en zwartwit, waaronder veel niet
eerder gepubliceerde (amateur) opnamen, geven een indringend
oorlogsbeeld in al zijn aspecten.

€ 19,95

Oorlog in Charlois
Dit boek vertelt de levensgeschiedenis
van een gewone Rotterdammer uit een
doorsnee-gezin, met de nadruk op de
Tweede Wereldoorlog. Die oorlog leek
zich te concentreren op het stadscentrum, maar ook Charlois ontkwam
er niet aan. In het gezin komen uitersten samen
van ondergronds verzet en internering tot en met de NSB, met
verraad van eigen familieleden. Vader Piet van Dijk laveerde
tussen beide kampen. Auteur Piet van Dijk schreef een chronologisch en op waarheid berust verhaal.

De Orgelzolders
Het indringende verhaal over drie Joodse
echtparen die in de Tweede Wereldoorlog onderduiken in de Breepleinkerk
in Rotterdam en door de koster, de
dominee en hun gezinnen worden
verzorgd. Anja Matser schrijft over
hun belevenissen. Ze stuitte bij haar
onderzoek op nieuwe informatie, foto’s en verhalen over
de families die zich schuilhielden op de zolderruimtes boven
het kerkorgel en over hun helpers. Burgemeester Aboutaleb van
Rotterdam schreef het voorwoord van dit boek.

€ 18,95

Rotterdam Frontstad
Bij ons nog steeds verkrijgbaar is het
succesvolle boek ‘Rotterdam Frontstad’
van Gerard Groeneveld. Aan de hand
van nieuwe bronnen en tientallen nooit
gepubliceerde foto’s en documenten vertelt Gerard Groeneveld hoe
de oorlog naar de Maasstad kwam.
Rotterdam Frontstad beschrijft een indringende geschiedenis
waarin de persoonlijke verhalen de boventoon voeren: van
Nederlandse en Duitse soldaten, maar vooral ook van de tussen
het geweld gevangen burgers.

€ 17,95

€ 32,50

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam 14 mei 1940. De ooggetuigen. De foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nach Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Vergeten verhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Het Grote 40-45 Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Orgelzolders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Verdreven voor de Atlantikwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Oorlog in Charlois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Rotterdam Frontstad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Het klinkende Muntje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Heerlijk Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Niet gek voor een CIOS-pikkie (Rob Baan, zie pag. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

19,90
29,95
7,50
14,95
19,95
18,95
19,95
17,95
32,50
7,50
19,95
18,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Vrijdag 4 mei
Herdenkingsconcert Canadees Mannenkoor in Breepleinkerk

Van koningsdag tot bevrijdingsdag 2018 is het Canadese Mannenkoor Libertas op tournee in
Nederland en zingt in ‘s lands grootste kathedralen. Martin Mans is de drijvende kracht achter dit
koor. Op vrijdag 4 mei 2018 zingen de mannen in de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 104 in
Rotterdam. Dé Rotterdamse kerk die een aangrijpende onderduikgeschiedenis heeft. Libertas zingt
tezamen met The Martin Mans Formation. Ze vormen één stem en brengen de mooiste volks- en
vaderlandse liederen ten gehore waarin herdenking en bevrijding worden bezongen. Aanvang:
20.45 uur, na dodenherdenking. Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen op vertoon van dit
artikel aan de kassa € 5 korting op de entree en betalen € 10, in plaats van € 15 (max. 2 pers. per
artikel). Voor online bestellingen geldt de actiecode: OR405. Reserveren en online bestellen kan op
www.martinmans.nl of 06-25391903.

Zaterdag 12 mei
Rotterdamse Postzegelbeurs in Oranjehof

Zaterdag 12 mei 2018 organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de Rotterdamse
postzegelbeurs. Locatie en tijd: Oranjehof, Immanuel Kantstraat 2, Rotterdam. Open van 10.00
tot 16.00 uur. Vele stuiverboeken aanwezig, restanten verkoop, Nieuwtjesdienst. Veiling met leuke
kavels om 14.30 uur. Kavels zijn te bezichtigen vanaf opening beurs. Parkeren en toegang is gratis.
Nadere info: W. van Leijden, 06-22184304.

Libertas geeft herdenkingsconcert

Libertas, the voice of Liberty. Zo luidt de volledige naam van het Canadese mannenkoor dat 4 mei optreedt in de
Breepleinkerk. Martin Mans kwam al in de vroege jaren negentig in Canada en leerde veel van deze zangers kennen die toen nog op andere koren zongen. Vijf jaar geleden vroeg men hem als dirigent van een nieuw op te richten mannenkoor met als doel de bevrijdingsperiode in Nederland mee te maken en optredens te verzorgen. Haar
eerste reis naar Nederland was in 2015 bij 70 jaar bevrijding. Ze hebben onder andere in Westerbork gezongen en
het voormalige concentratiekamp bezocht. De concerten waren heuse hoogtepunten en versterksten de banden
tussen de Nederlandse en Canadese zangers. In Rotterdam zingt Libertas samen met The Martin Mans Formation,
die veel zangdiensten in de Breepleinkerk opluistert met hun exclusieve repertoire. Zij onderhouden een warme
vriendschapsband met het Canadese koor. De bekende musicus en organist Martin Zonnenberg bespeelt het orgel
en het jonge talent Mark Brandwijk begeleidt aan de vleugel en verzorgt een improvisatie. Fluitiste Marjolein de Wit
bespeelt op virtuoze wijze haar verschillende fluiten. Jan Scheper is bassolist en vertolkt de solo’s. Het programma
staat garant voor variatie, waarin men zich kan laten meevoeren op zowel vocale als instrumentale klanken.

Zondag 13 mei
Kunst en Amuse-ment voor Moeders op Leefgoed de Olifant

Waar kunt u moeders overdag meer mee verwennen dan met een gratis bezoek aan een Beeldentuin, gecombineerd met een sfeervol 5-gangen culinair familie-etentje op Leefgoed de Olifant?
Het speelt zich om 12 uur af in De Kas. Dat is een prachtige plek tussen de beelden in het groen,
met een terras, waar, als het fris wordt, de heaters aangaan. De keukenbrigade van Restaurant &
theehuis De Dames serveert het amuse-menu voor slechts € 24,50 p.p.: een Amuse-ment voor
Moeders.
Gratis parkeren. Slechts een kwartiertje vanaf centrum Rotterdam. Groenendijk 325, Ver-Hitland,
Nieuwerkerk a/d IJssel. Reserveren via 0180-323 414 of de leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders op
deze pagina’s.

Dinsdag 15 mei
Shen Yun in Nieuwe Luxor Theater

Reis mee langs 5000 jaar Chinese beschaving! Van de
oudheid tot de huidige tijd komen inspirerende verhalen
en legendes op het toneel tot leven. Met klassieke Chinese
dans, groot orkest, wervelende kostuums en bewegende
decors neemt Shen Yun je mee naar een andere wereld.
Ervaar Shen Yun! Nieuwe Luxor Theater 15 mei, 2 shows:
14.30 uur en 20.00 uur. Bestel uw kaarten: ShenYun.com/
Rotterdam, 06-24506237. Prijzen: €120 (uitverkocht),
€110, €100, €90, €80, €70.

Gehele j
Wandeling en fietstour rond Strijd om Maasbruggen

Het gehele jaar kunt u van donderdag tot en met zondag meedoen aan een oorlogswandeling of fietstour rond
verzorgd. Voor meer info of aanmelden: www.strijdomdemaasbruggen.nl

Rijvaardigheid opfrissen voor senioren

Verkeersregels veranderen regelmatig. Het is daarom zaak als weggebruiker ‘bij de tijd’ te blijven. Daarom organiseren de gemeente Rotterdam, Aafje en Veilig Verkeer Nederland samen twee opfriscursussen rijvaardigheid
voor senioren. Tijdens deze cursus wordt voorlichting gegeven over de meest recente verkeersregels en -tekens.
Tevens maakt u een ritje van een half uur in uw eigen auto, begeleid door een ervaren ritadviseur. Na afloop krijgt
u eventueel praktische tips. Ook een reactietest en een oogmeting staan op het programma. Voor meer informatie
over de cursus en tijdstippen waarop die wordt gegeven, zie elders op deze pagina’s.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven?
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen,
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

5 dagen Drenthe

€170,00 PP HP
www.hotelhetwapenvanaelden.nl

TEL 0591371241
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Donderdag 31 mei en donderdag 14 juni
Opfriscursussen rijvaardigheid senioren

De gemeente Rotterdam organiseert samen met Aafje en
Veilig Verkeer Nederland twee
Opfriscursussen Rijvaardigheid voor Senioren. Op 31
mei in het Maasgebouw van
het Feijenoord Stadion en 14
juni in het clubgebouw van
hockeyclub Rotterdam in
Schiebroek. U kunt inschrijven voor de ochtend- of de
middagsessie. Beide duren 3
uur. Inschrijving kost €10,00
per persoon, inclusief koffie/
thee en een boekje met alle geldende verkeersregels en -tekens. Inschrijven kan tot 1 week voor
de cursusdatum bij mevrouw Linda de Jong, 0184-685317 of per e-mail werkgroepsenioren@
kpnmail.nl. Desgewenst kunt u bij haar ook inlichtingen betreffende deze cursus inwinnen.

Wandelend en fietsend langs oorlogsgeschiedenis

In 2015, 75 jaar na de Duitse inval in Nederland, begonnen de oorlogswandeling en fietstour ‘Strijd om de
Maasbruggen’. Tijdens de tours volgen de deelnemers de gevechten in Rotterdam van 10 tot en met 14 mei
1940. De oorlogswandeling concentreert zich rond het gebied van de Oude Haven en het Noordereiland. De
fietstour voert de deelnemers naar het voormalig vliegveld Waalhaven, Afrikaanderplein, Noordereiland en de
Oude Haven. Sinds enige tijd werken de initiatiefnemers nauw samen met het Mariniersmuseum en Museum
Rotterdam en zijn de activiteiten uitgebreid met lezingen en interviews. Met dit initiatief doen ze graag iets terug
voor de stad en houden we dit stuk geschiedenis levend. De oorlogswandeling is het gehele jaar mogelijk van
donderdag t/m zondag. De fietstour wordt op aanvraag verzorgd. Voor meer informatie of aanmelden zie: www.
strijdomdemaasbruggen.nl.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of
haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over
verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze
pagina’s.

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag
terecht bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

ehele jaar

tour rond het thema ‘Strijd om de Maasbruggen’ in de meidagen in Rotterdam. De fietstour wordt op aanvraag

Moederdag; extra feestelijk lunchen met kunst en Amuse-ment

Op Leefgoed de Olifant, het parkachtige gebied tussen getijrivier de Hollandsche IJssel en wandelgebied Park
Hitland, start zondagochtend 13 mei om 11 uur de vijfde editie van de Beeldentuin die u gratis mag bezoeken.
Tien gerenommeerde kunstenaars uit de regio tonen hun sculptures. Omdat het die dag Moederdag is, prepareert de keukenbrigade van De Dames een verfijnd 5-gangen amuse-menu, dat vanaf 12 uur wordt geserveerd
in De Kas, midden op het expositieterrein, die u rondom u kunt bewonderen. Als het lekker weer is, kunt u
gebruik maken van het ruime terras dat met heaters kan worden verwarmd. De prachtige kunstvoorwerpen in
het frisse lentegroen, geven een bijzonder tintje aan deze dag. Een heerlijk familieuitje dus en zeker Amuse-ment
voor moeders. De vijf gangen kosten slecht 24,50 p.p. Reserveren en meer informatie vindt u via de leefgoed.nl/
agenda waar u ook andere activiteiten kunt vinden, of door te bellen 0180 - 323 414. Vergeet niet te melden dat
u dit bericht vond in De Oud-Rotterdammer. Leefgoed de Olifant ligt op een kwartiertje van het centrum van Rotterdam. Parkeren is altijd gratis bij Restaurant & theehuis De Dames, Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk
a/d IJssel.

Een verloren schat die u niet in China kunt zien
De authentieke Chinese cultuur
die Shen Yun presenteert kunt
u niet in een andere show
zien en ook zelfs niet in China.
Decennia van communistische
onderdrukking hadden de cultuur getekend en verarmd achtergelaten. Maar in 2006 kwam
een groep Chinese topartiesten
bij elkaar in New York met een
missie: hun traditionele cultuur
te doen herleven en met de
wereld te delen. Een decennium
later inspireren Shen Yun’s diep
ontroerende en prachtige werken miljoenen mensen over de
hele wereld. Beleef de hemelse
pracht en diepe wijsheid van
een verloren beschaving. Op 15
mei te zien in het Nieuwe Luxor
Theater (zie elders op deze
pagina’s).

Vermeld uw
evenement in deze
ladder!
Bel Sylvia Blom:
0180-820244
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Wij hebben weer plaats voor nieuwe
aanmeldingen in de lessen ouderenfitness.
VoorVoor
1 of 2x
week
trainen
begeleiding
facebook.com/deoud.rotterdammer.9
1 per
of 2x
perveilig
week
veiligonder
trainen
onder van een fysiotherapeut
met conditietraining en krachttraining, speciaal voor ouderen!
begeleiding
van een fysiotherapeut met conditieInteresse?en
Belkrachttraining,
010-4564329 of speciaal
kom langsvoor
op deouderen!
Marshallweg 11 in Ommoord
training

Wij hebben weer plaats voor nieuwe aanmeldingen in de lessen ouderenfitness

www.fysiotherapie-teeuwisse.nl
Interesse? Bel 010-4564329
of kom langs
op de Marshallweg 11 in Ommoord
www.fysiotherapie-teeuwisse.nl

Wenst u een veel leesplezier in 2018
Fennaweg 1
2991 ZA Barendrecht

De Oud

Een zoektocht naar de werken van Francois
Hollaardt (1916 – 1993) heeft door de jaren
heen geleid tot een aanzienlijke, zeer bijzonder
en uitgebreide privécollectie, welke nu ter
verkoop wordt aangeboden. Wilt u ook kennis
maken met zijn Rotterdamse havengezichten,
zijn offshore activiteiten, figuurstudies en
stadsgezichten uit de jaren 50?
Bel dan 06-22969762. *baggerschip in haven Rotterdam

Voor bezorging van
De Oud-Rotterdammer in:
Zuidwijk - Pendrecht - Charlois
Aanmelden op 0180-641919
Bij voorkeur aanmelden via email
info@bezorgingmaasstad.nl

www.francoishollaardt.eu

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

*

Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*

Schoonmaken bedrijfspanden.

Tel. : 0180 - 64 1919
www.bezorgingmaasstad.nl

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam
Ze zijn er weer

Malta’s
5 kg

€ 6,95

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

DE OUD-ROTTERDAMM

HET AARDA
1e Pijnacker

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

Wi
pretti

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

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT

“Hogadent”
KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

(voor loszittende onderprothesen)
Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
Wij heten u graag welkom in
onze praktijk voor een wederzijdse
kennismaking en een gratis advies.
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72
Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

Bel vrijblijvend voor een offerte
010-4101284 en 06-15480086

OPEN
MAANDAG EN

OOk a
de Oud-rO
Is uw wonIng aan een schIldersbeurt of gevelreInIgIng toe?
Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:

078 - 6426453 of 06-53750768
info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

018
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Herdenkingscreatie voor dappere ouders
Op 29 mei bereikt mijn oudste zuster Elisabeth, met de roepnaam Bep, de respectabele leeftijd van vierennegentig jaar. Aan
haar geheugen mankeert nog niks, zodat wij samen naar hartelust herinneringen kunnen ophalen aan onze jeugd in een warm
gezin van zeven kinderen, waarvan wij samen nog in leven zijn.
Ik was nog een jochie van twee jaar
toen de familie in 1937 ging verhuizen
van de Kerkhoflaan naar de Ringvaartweg, waar we nadien tot 1963 hebben
gewoond. Bep was voor de oorlog
werkzaam als winkelmeisje. Ze werkte
tot 1939 bij Nathan Aandagt & Zoon,
gevestigd aan de Goudsesingel 108,
die ook een winkel in galanterieën had
aan de Hoogstraat. Hij is in 1943 met
zijn hele gezin en familie uit hun huis
aan de Oostzeedijk opgepakt en op
transport gesteld. Ze zijn vervolgens
vermoord in verschillende vernietigingskampen in Duitsland.
Ontslag
Voor het bombardement heeft Bep
ontslag genomen, omdat het noodzakelijk was bij de geboorte van
mijn broer Hans in het huishouden te
assisteren. Hierover schreef ik eerder
een artikel in De Oud-Rotterdammer
van 18 maart 2014, `Aanzichtkaart
van Sophia Aandagt.` De oorlog is ook
bij ons niet ongemerkt voorbij gegaan
en zoals iedereen kunnen wij dus ook
een verhaal vertellen uit die inktzwarte
periode.

Overijssel gefietst, op massieve banden door weer en wind, om bij boeren
tegeltjes en klompjes, beschilderd met
boerderijtjes en molentjes, te ruilen
tegen voedsel.

Met het naderen van de herdenkingen
op 4 mei gaan onze gedachten elk
jaar weer terug naar onze ouders, die
het gezin tijdens de zwarte dagen in
onze ogen als helden door alle misère
hebben geloodst. Zeker de jaren 44-45
waren zwaar voor iedereen, door de
onzekerheid en de angst dat men de
volgende dag niet meer zou meemaken.

Gaarkeuken
Als hij na zo`n lange reis thuis kwam
met kaas, zakken tarwe en rogge, zelfs
met roggebrood, hadden we een gevoel of wij heel rijk waren. Ik rij zelf
af en toe met de auto naar Overijssel.
Dan besef je ineens dat hij die afstanden op de fiets met al die ontberingen
heeft doorstaan, zwoegend door
sneeuw en ijs.

Kunstschilder
Mijn vader was huisschilder bij de
firma Nootenboom aan de Kortekade
en zou voor de arbeidsinzet naar
Duitsland moeten, maar dankzij een
manipulatie door een neef van ons in
de administratie van de sociale dienst
ging dat niet door, met dien verstande
dat hij zelfstandig moest worden. Dus
hij werd kunstschilder en kon aantonen dat hij voor een gezin met zeven
kinderen moest zorgen. Onze ouders
hebben ons al die ellende geprobeerd
te besparen en hebben gevochten om
ons in deze moeilijke periode van eten
te voorzien.

Elke keer als hij terugkwam na zo`n
zware tocht werd de hoeveelheid
voedsel die hij mee terugbracht minder, mede door het sluiten van de brug
over de IJssel. Ook werden de boeren
steeds minder vrijgevig, zodat de gaarkeuken toentertijd een hele uitkomst
was. Heel welkom was het voedsel dat
onze jongste zus Wil meebracht. Zij
werkte op kantoor bij De Verenigde
Brandstoffenhandel aan de Admiraliteitskade, haar werkgever ruilde kolen
tegen eten voor het personeel.

Pa is zevenmaal naar Gelderland en

Dodenherdenking
Toen Bep in 1950 trouwde met Cor
Oudenaarden zijn ze gaan wonen in
het Perenhof, naast het Arboretum aan

de Honingerdijk,
een idyllisch plekje
zomaar onder rook
van Rotterdam.
Daar is ook hun
zoon Quirinus
geboren. Na het
overlijden van Cor
is zij verhuisd naar
een appartement
langs de Maas.
Elk jaar tijdens de
dodenherdenking
op 4 mei gingen
zij samen naar
de Hoflaan bij de
Oostzeedijk om
de gevallenen te
herdenken. Het
bijzondere van dit
verhaal is dat Bep
ieder jaar in haar
huis een herdenkingscreatie bouwt
voor haar zelf, ter
herinnering aan
onze ouders waarin
verwerkt zijn hun
legitimatiebewijzen,
Bep bij de herdenkingscreatie ter herinnering aan haar ouders
verordeningen van
de bezetter, foto`s
enzovoorts, omlijst met linten in onze
Cees van Yperen
nationale driekleur.
c.yperen1@chello.nl

Met pan op het hoofd schuilen in kelder
Mijn buurjongen Brendan kreeg dezer dagen van zijn middelbare
school de opdracht een waar gebeurd verhaal van de Tweede
Wereldoorlog op te tekenen. Na overleg met hem heb ik besloten
hem iets te vertellen over het allereerste begin van de meidagen
van 1940, zoals ik die toen heb beleefd.
Wij woonden in Rotterdam aan de
noordkant, vlakbij de binnenstad. De
spoorbaan Rotterdam Hofplein - Scheveningen liep aan de overkant langs
ons huis. Op 9 mei 1940 gingen mijn
broertje van 5 en ik van 7 jaar een
nachtje logeren bij mijn oom en tante,
omdat mijn ouders waren uitgenodigd
voor een voetbalfeest van Feyenoord.
Toen zij midden in de nacht over de
Maasbruggen richting huis liepen,
hoorden zij verontrustende geluiden.
Bij thuiskomst hoorden zij op de radio
dat de oorlog was uitgebroken en de
Duitsers inmiddels ons land waren
binnengetrokken en probeerden de
steden te veroveren. Onmiddellijk
haalde mijn vader ons in alle vroegte
naar huis. Met uitzondering van de
Nederlandse militairen, die met het
geweer in de aanslag op de Bergweg
stonden, was er niemand op straat. De
sfeer was beangstigend, want vanuit
bepaalde woningen schoten NSB’ers,
burgers die voor het fascisme hadden
gekozen in de afgelopen jaren, door de
jaloezieën op de soldaten.

Thuis stond de radio zoveel mogelijk
aan om goed geinformeerd te blijven
over de ontwikkelingen van de strijd
tussen onze militairen en de Duitse
weermacht, die op de weg en in de
lucht steeds meer terrein ging winnen.
Wij, als jonge kinderen, voelden de
onrust en angst van onze ouders in
die eerste vijf dagen steeds heviger
worden, waardoor er geen sprake meer
was van onbezorgd spelen. Steeds vaker ging het luchtalarm af, waarna wij
meteen naar binnen moesten komen
en bij onze ouders blijven. In de eerste
dagen van de oorlog probeerden de
mensen nog zo normaal mogelijk te
doen. Zaterdag 11 mei waren kantoren
en winkels gewoon open in de stad en
deden mensen voor de Pinksterdagen
nog zoveel mogelijk hun inkopen,
ook al was de sfeer onveilig op straat.
De berichten via de radio werden
steeds dreigender. Vliegtuigen vlogen
steeds vaker over en geregeld ging het
luchtalarm af met gillende sirenes. Wij
bleven zoveel mogelijk in huis ook al
was het prachtig zomerweer.

Dinsdag 14 mei ging tussen de middag
voor de zoveelste keer het luchtalarm
af. Als buren van één pand vluchtten
wij samen de kelder van de benedenburen in, allen voorzien van een pan,
die wij op ons hoofd konden zetten als
er een luchtaanval zou komen. En na
enige momenten kwam die luchtaanval op de binnenstad van Rotterdam.
Een hels kabaal met inslagen hoorden
wij. Een poes die geraakt was viel
dood in de tuin neer. In doodsangst
stonden wij als gezin in een kringetje
bij elkaar, terwijl wij afscheid van elkaar hadden genomen en mijn moeder
riep: “Daar gaan we”. Maar ons pand
met alle bewoners werd gespaard toen
twee huizen verderop door een voltreffer werden geraakt, waarbij ons huis
als een schip heen en weer schudde.
Een bom waardoor mijn vriendje Gijs
en zijn moeder zijn gedood en een oudere broer van Gijs zwaargewond naar
het vlakbij gelegen Eudokiaziekenhuis
moest worden gebracht.
Onuitwisbaar
Het bombardement heeft, zelfs nu
nog na zovele jaren, een onuitwisbare
schok bij ons allen teweeg gebracht.
Toen het Nederlandse leger zich
had overgegeven en het luchtalarm
‘veilig’ zich liet horen, kwamen wij

Ook de Vijverhofstraat werd getroffen door een Duitse bom

voorzichtig uit onze schuilplaatsen
tevoorschijn en zagen dat de straat
was veranderd in een zandvlakte.
Door de luchtdruk waren stenen uit de
straat gerukt. Ruiten waren allemaal
aan gruzelementen en onze gordijnen
hingen over de spoorbaan, terwijl de
brand, die door de bommen in de stad
was uitgebroken en alle gebouwen
in vlammen had gezet, door de harde
westenwind zo dichtbij was gekomen dat wij, zoals zovelen, moesten
vluchten naar onze familie aan de
rand van de stad. Het wachten was op
de brandweer uit omliggende steden,
die moest aanrukken om de brand te

blussen opdat niet nog meer mensen
zouden worden gedupeerd. Dat duurde
enige dagen. Het was afschuwelijk
te zien dat de bezetters Rotterdam
binnentrokken met tanks, motoren,
overvalwagens en ander oorlogstuig.
Op dat moment stonden mijn moeder,
broertje en ik op de Bergweg samen
met andere bewoners en voelden meteen dat dit het begin was van een heel
zware periode, die ons Nederlanders
te wachten stond onder dit ongewilde
regime.
Tineke van Reijn
Vijverhofstraat 145 b, Rotterdam
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Venrooy Tandtechniek

yardenhuis Beukenhof
Een bijzondere plek om afscheid
te nemen, dankzij de rust van
de omgeving en de warme,
eigentijdse inrichting. Ons
uitvaartcentrum, crematorium
en begraafplaats, grenzend aan
Rotterdam-Noord, Delfshaven
en Overschie, zijn vanuit de
hele regio goed bereikbaar.

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

KUNSTGEBITTEN

Kwaliteit & gastvrijheid
Onze locatie biedt vele mogelijkheden die aansluiten bij de
hedendaagse uitvaartwensen.
Wij begeleiden u graag bij het
verzorgen van een persoonlijk
en waardig afscheid voor uw
dierbare.

• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klikgebit-specialisten
Raadhuisplein 4
Oudedijk 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870
www.venrooytandtechniek.nl

yardenhuis Beukenhof • Burgemeester van Haarenlaan 1450
3118 GR Schiedam • T 088 927 2250
yardenhuis.beukenhof@yarden.nl • yarden.nl/beukenhof

10x mooie echte zoetwater parelkettingen
worden verloot onder moeders die zondag
13 mei ons restaurant bezoeken.
Wilt u een van de gelukkige moeders zijn?
Kom dan zondag 13 mei bij restaurant
Cathay dineren.

BEGIN HET VOORJAAR GOED BIJ MANGO
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten
en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

te vouwsco
ch

mobiel
ot

LUGGIE ELITE

Best verko

WARME LENTEDEALS MET HOGE KORTINGEN

in d e U S A

6
18
km/u

km

TRAVELRIDER

NIEUW BIJ MANGO

• Gemakkelijk opvouwbaar in 3 stappen
• Comfortabele stoel en luchtbanden
• Handige joystick

6
13
km/u

km

TIGER 4

MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL

• IJzersterk en comfortabel
• Grote actieradius
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

17
50
km/u

km

nu

nu

1.500,
korting

voor
2.799,-

750,
korting
Van € 2.495,-

Van € 4.495,-

voor € 1.745,-

voor € 2.995,-

OPRUIMING E-BIKES EN
SPEED PEDELECS
-DEMO MODELLEN 2017
SHOWROOM EN EX

MAX MOBIEL OF LEASE
45
120
km/u

Bijvoorbeeld een Stromer ST1

km

Van € 3.990,-

VANAF € 349,-

• Geen rijbewijs nodig
• Overal parkeren - zelfs op de stoep
• Oplaadbaar aan ieder
stopcontact

. € 495,NU GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V

voor € 2.993,-

tot

25%
korting

voor
15.995,E 2017
SHOWROOMMODELLEN COLLECTI

45
40

WIJ ZIJN 2e PINKSTERDAG GEOPEND!

km/u

km

Mango heeft 12
11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
Laagjes 4, 3076 BJ Rotterdam (Zijkant Ardea Auto)

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 mei 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Noodziekenhuis Limburgsestraat redde velen
“Ik had kapot geschote kenne worde”, realiseert de heer Rietveld zich tijdens een interview in de museumwoning Vreewijk.
Hij vertelt over zijn werk tijdens de Tweede Wereldoorlog: het
halen van kolen met een handwagen. Ook vlees vervoerde hij.
Lange poten van runderen. Daar zat niet zoveel vlees aan, maar
genoeg om soep van te maken. Het was tijdens de hongerwinter
1944-45 en hij werkte als 17-jarige in het Zuidervolkshuis aan de
Brink-Vreewijk.
In het volkshuis kregen kinderen
een warme maaltijd. Later werd
hij gevraagd te komen werken als
hulpkok in het noodziekenhuis aan de
Limburgsestraat, gevestigd in een bewaarschool waar Rietveld zelf op had
gezeten. Dit werd ingericht voor zwaar
ondervoede mensen, in totaal 780
bedden. Er werkte een medische groep
van 16 geneeskundigen die een speciale voedingsmethode toepasten op de
lijders aan hongeroedeem. Het noodziekenhuis begon ondergronds. Voorjaar 1944 werd de ‘Burgerlijke Dienst’
opgericht als illegale organisatie. Hun
doel was drie noodziekenhuizen in te
richten met het oog op de verwachte
oorlog. In pakhuizen werd van alles en
nog wat opgeslagen: 300 permanente

en 300 noodbedden, medicamenten,
serviesgoed etc. Er werden langs
allerlei wegen installatie-onderdelen
bijeengebracht, alles zonder dat de
bezetters er iets van merkten. Verschillende grote maatschappijen hielpen
mee, waaronder de Holland Amerika
lijn, Unilever en het Zuiderziekenhuis.
Vanwege het steeds groter wordende
gebrek aan levensmiddelen, werd een
voorraad opgeslagen. Toen de hongersnood in Rotterdam begon, werden
in februari aan 250 kinderen warme
maaltijden verstrekt. Daarna besloot
men het hospitaal ter beschikking
van slachtoffers te stellen. Ernstigste
gevallen werden opgenomen. Voor hen
waren er voedsel en medicamenten.
Dokters en verpleegsters stelden zich

Kindje met hongeroedeem

beschikbaar. Zo werden honderden
mensen van de hongerdood gered.
Niet onlogisch
De keuze voor een noodziekenhuis
in de bewaarschool aan de Limburgsestraat was niet onlogisch. Het
schooltje was onderdeel van een
scholencomplex aan het Stichtseplein
(geopend in 1929) en in het gymlokaal
werden sinds het begin van de oorlog
broodbonboekjes, boter- en vetkaarten, persoonsbewijzen en distributiekaarten uitgedeeld.
Als hulpkok moest de heer Rietveld
zorgen voor het vuur; buiten vuurtje
stoken en het water aan de kook
brengen. Buiten was een afdak met
golfplaten en hieronder stonden vier
grote ketels. De grootste, met 400 liter
water, werd altijd warm gehouden
voor het wassen van patiënten. Binnen
was een lokaal ingericht als keuken.
Meisjes van de huishoudschool
schilden buiten aardappelen voor het
warme middageten. “Ik heb me verrot
gewerkt. Ik moest er heel vroeg naar
toe”, vertelt de heer Rietveld over zijn
tijd in het noodziekenhuis. “Er waren
veel mensen met hongeroedeem.
Mensen kwamen uitgemergeld binnen
en werden eerst gevoed met rijstwater
om een beetje aan voedsel te wennen.
Rijst kwam van medewerkers van
Unilever. Hoofdonderwijzer Aad de
Boer had een broer die een drogisterij
had aan de Bree. Daar kwamen ook
ziekenhuisspullen vandaan. Er kwamen mensen helemaal onder de luizen
binnen. Hun kleren werden begraven
in de zandbak. Zo gingen de luizen
dood en kon de kleding later weer
gebruikt worden. Natuurlijk stierven

Verpleging van patiënt met hongeroedeem. Aan het eind van de oorlog hadden 55.000 inwoners
van Rotterdam hier mee te kampen

er mensen. Daarvoor was een lijkkamer ingericht. Ondanks alle ellende
werd er toch ongein uitgehaald door
een man, die de spullen haalde. Voor
de grap ging hij onder zo’n laken liggen en liet mensen schrikken door te
bewegen. Er was ook wel eens heibel.
Een oude man wilde niet gewassen
worden. Zelfs twee verpleegsters
kregen dat niet voor elkaar. Ze werden
uitgescholden voor viezeriken. De
portier, een grote dikke man, pakte
hem op en stopte hem in bad. Er werd
gebedeld aan het hek, maar veel
hadden we zelf niet. Ik moest tussendoor eten. In de avond was er een
broodkeuken, brood van Engel op de
Randweg, met jam en boter. Af en toe
kreeg ik een stukje vlees van de kok.”
Maandag 7 mei 1945 kwamen een
professor en drie doctoren voor de
troepen uit om medisch poolshoogte
te nemen. Eerst bezochten zij het Zuiderziekenhuis. Ze zagen patiënten met
hongeroedeem, difterie en dysenterie.
Daarna gingen ze naar het noodzie-

kenhuis aan de Limburgsestraat, waar
116 patiënten verpleegd werden.
Toen de geallieerden met voedsel
en medicamenten aankwamen, telde
Rotterdam 55.000 hongeroedeempatiënten, ongeveer 10 procent van de
bevolking. Tijdens de hongerwinter
stierven meer mensen dan tijdens het
bombardement in 1940. Er waren
dagen, dat op begraafplaats Crooswijk
70 graven gedolven moesten worden.
Slecht afgewerkte lijkkisten kon je
voor tientallen guldens huren voor
de tocht van huis naar het kerkhof.
Daarna werd de kist nog een paar maal
gebruikt en tenslotte zwart verkocht.
Voor de heer Rietveld pakte het werk
in het noodziekenhuis goed uit. Daar
ontmoette hij een leuke dame, die als
hulp in de huishouding werkte. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.
Museumwoning Vreewijk
Lede 40, 3075 HK Rotterdam
www.museumvreewijk.nl

Volgens het archiefboek van Henk
Hartog legde hij in december 1979 de
achterzijde van het Zwaanshals vast.
Klop de locatie?

Door de lens van Hartog (243-244)
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 uiteraard van harte
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in
De Oud-Rotterdammer.

Deze vreemde 'passagier' boorde zich in maart 1964 op het Stationsplein in het balkon van
tramlijn 16. Wie heeft er herinnering aan? Reacties: reinw@telfort.nl
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Ontmoet historie, creëer toekomst!

de Rotterdammers. Dit middeleeuwse bouwwerk herrees immers
na het verwoestende bombardement van 14 mei 1940 als een
feniks uit haar as. Sindsdien gaan historie en veelzijdig
hedendaags gebruik hand-in-hand onder het dak van
de Laurenskerk dat eeuwenlang de skyline
van Rotterdam bepaalde.
Op unieke wijze vertelt de tentoonstelling verhalen over verleden en

De Vereniging Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk doet
er alles aan de Laurenskerk als monument in stand te houden en
de culturele exploitatie te ondersteunen. Helpt u mee dit unieke
Rotterdamse monument te ondersteunen? Word dan nu Vriend
voor minimaal € 25,- per jaar. Aktie: indien u zich inschrijft in de
maanden april of mei 2018 betaalt u slechts € 12,50 in 2018!
Vul de bon in en stuur die op naar Stichting vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk
Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam of stuur een email naar
info@laurenskerkrotterdam.nl onder vermelding van ORmei2018.

#

De Laurenskerk geldt als symbool voor de veerkracht van

heden van de Laurenskerk en de stad. Ook is de Laurenskerk
een van de belangrijkste podia voor oude-, vocale- en

Kortingsbon ORmei2018

orgelmuziek in Rotterdam en biedt onderdak aan stedelijke
ceremoniële bijeenkomsten. Kortom, een gebouw dat

Naam:

eeuwenlang inspiratie gaf en dat in de

Adres:

toekomst zal blijven doen!

Postcode:

Ondergetekende maakt gebruik van de actie en
schrijft zich in als Vriend van de Laurenskerk:

Plaats:

Email:

Zie voor het uitgebreide programma en openingstijden onze website:

www.laurenskerkrotterdam.nl

Handtekening:

Laurenskerk Rotterdam
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Friet met rode oortjes
Na mijn nette oproepjes of lezers
zich het liedje Het Ding konden
herinneren en het straatspel Trippelen, nu een meer bedenkelijke
oproep.

Lang heb ik overwogen of ik er überhaupt
over zou schrijven. Maar kom, we leven in
de 21ste eeuw en dan moet iets dergelijks
toch ook wel kunnen. Ik kom tot de kern. In
de beginjaren zestig stond er aan het uiteinde
van het Blijdorptunneltje, aan de kant van
de Walenburgerweg, een frietkraam, waar de
uitbaters een nogal gedurfde manier van verkopen kenden. Achter de glazen vitrinekast
waarin de lekkernijen lagen te koelen, stond
een wat slonzige dame van tegen de zestig
(misschien ook wel net iets er overheen) met
geblondeerd piekerig haar en een gezicht dat
bij de meest absurde uitspraken nooit uit de
plooi raakte. Achterin was een man actief
in dezelfde leeftijdscategorie. Hij zou Chris
moeten heten, want als zijn verkopende deelgenote hem nodig had voor een gefrituurde
hap, riep zij keihard naar achteren: ‘Christus!
Zijn je ballen al warm?’ Of wat anders als
dat door de klant gevraagd werd. Onder de
bezoekers veel taxichauffeurs, die tijdens
hun ritten even een hapje uit de frituur deden. Maar ook tienermeisjes die een avondje
uit wilden opsieren met een pittige hap. Die
stonden af en toe werkelijk met de oren te
klapperen. De taxi-jongens grijnsden van
oor tot oor en neutrale toeschouwers waren
er niet. Hoe verliepen die gesprekken? Laten
we als klant een taxichauffeur nemen.
De uitbaatster: “En meneer, wat wilt u voor
hap?”
Klant: “Een worst.”
De uitbaatster: “Een grote of een kleine?”
Klant: “Een grote.”
De uitbaatster: “Ja, dat snap ik, zo’n grote
vent met een klein worstje, dat is ook geen
gezicht.”
En als Chris de worst in een papieren zakje
aan de vrouw overhandigde keek ze er liefdevol naar met de woorden:
“Kijk eens meneer, wat is hij groot, hij groeit
de zak uit.” Bij de friet was haar gewoonte
te vragen: “Wilt u maai of pic op uw zak?”
en het gegniffel was weer hoorbaar. Bij een
kroket werd gevraagd of er een kwak op
moest. Mosterd in dat geval. Toen een klant
haar vroeg wat er precies in ‘een broodje
troep zat’ antwoordde zij met als uit marmer
gehouwen gezicht: “Zoals het broodje heet,
dus troep.” Dat bleek meestal geen beletsel
voor de klant het object ook daadwerkelijk
op te eten. Dat gehaktballen en bitterballen
geserveerd werden met de nodige opmerkingen ligt voor de hand. Op een dag hing
er een handgeschreven kaartje in blauwe
inkt voor het raam waarop stond: ‘Wegens
omstandigheden gesloten.’ Waaruit die
omstandigheden bestonden zijn we nooit te
weten gekomen. De friettent ging nooit meer
open. Wat is er gebeurd? Zijn de uitbaters
overleden? Hebben ze hun frituurpan aan
de wilgen gehangen? Wie zal het zeggen.
Misschien maar goed dat zij niet meer actief
zijn in zo’n halfmobiele eetgelegenheid. In
onze tijd zou die te vaak doelwit zijn voor
roofovervallers.
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Voor en na de Tweede Wereldoorlog was het in de Pantserstraat altijd feest op Koninginnedag
en Bevrijdingsdag. Foto’s Gerard de
Ruijter

Bussietrap
was favoriet
Vrijwel iedereen heeft herinneringen aan de geboortestraat en/of woonbuurt. Bij De Oud-Rotterdammer komen ze al jaren bij de vleet binnen, de een nog mooier dan de ander. In mijn geval betreft dat de verdwenen Pantserstraat in de wijk Hillesluis. Het was een smal straatje
van honderd meter, met misschien zestig etagewoningen tot driehoog tussen de Putselaan
en de Slaghekstraat. De kop van de straat had een sierlijke poort op gemetselde pilaren, net
als de parallel gebouwde Wielerstraat, Kegelstraat, Klosstraat en Malistraat. De vijf memorabele straatjes zijn gesloopt en er kwamen nieuwe huizen voor in de plaats.
Als vierjarige kwam ik er in 1950
wonen, op 11b éénhoog, na een
wandeling vanaf de Groene Hilledijk
249b, naast de handkar met schamele
huisraad. We woonden er kort na
mijn geboorte op Katendrecht in bij
de familie W. van de Gevel, die we
gemakshalve opa en oma hadden
gedoopt. Op de begane grond was
op de hoek met de Heinlantstraat
slagerij W. de Pater. Ik herinner me
er nauwelijks iets van, behalve dat
ik met mijn drie jaar oudere zus
(Miep, helaas veel te jong overleden) school ging bij de katholieken
in de bebouwde punt aan het eind
van de Strevelsweg enerzijds en de
Lange Hilleweg anderzijds.
Puttenloop
Ik herinner mij weinig van de eerste jaren Pantserstraat en dat is ook
zo bij mijn buurmeisje-van-toen
Truus Spee-de Ruijter (truussier@
gmail.com). Ze woonde aan de
overkant en mailt: “Boven ons
woonde de familie Jaap Corino met
hun knulletjes Japie en Hennie. Tegenover ons woonde aan de oneven
kant de familie Schellevis, waar
mijn ouders nog lang bevriend mee
zijn geweest. Natuurlijk herinner

Konijnenvellen dienden als feestelijke uitdossing

ik me ook het kinderrijke gezin
van de familie Wolters. Ik heb
mijn vijf jaar oudere broer Gerard
gevraagd naar zijn herinneringen. Ik weet dat hij jaren geleden
contact heeft gehad met de familie
Van Wijngaarden. Die hadden twee

John Collee (johncollee@hotmail.com)
Wie fout was geweest in de Tweede Wereldoorlog werd kaal geschoren.

dochters, Hennie en Ruth of Roetie
en woonden (waarschijnlijk?) op
19a. Ik speelde vroeger met Flip
Lankamp (waarschijnlijk op 7),
een zekere Rinus Bazendijk (22?)
en met (kale) Pim de Korte uit
de Slaghekstraat. Voorts met de
jongens van Van de Woude en Goedegebuuren, waar ik wel eens hielp
met het spaken van fietswieltjes”,
lepelt ze verder op.
Die namen klinken me bekend in
de oren. Zeker die van de familie
Corino en hun twee zonen. Vader
Corino was een motorliefhebber.
Hij had er een met een overdekt
zijspan. Meestal gingen ze op
zondag rijden, ook een keer naar
de bloembollen. Hun toch al mooie
combinatie was dan opgesmukt
met een fraaie sluier van narcissen. De Pantserstraat was een fijn
woonstraatje, waar de kinderen de
rijstraat gebruikten voor allerlei
leuke spelletjes. We deden aan bussen- en puttenloop, touwtjespringen
en hoepelen. Ruimte genoeg, want
bijna niemand had een auto langs
de stoeprand. Die trottoirbanden
hadden een belangrijke functie

bij trefbal gooien en verpissen.
Jongere knullen haalden tegelijk hun piemel uit hun broek en
probeerden met een sierlijke boog
de tegenoverliggende stoeprand te
benatten. Wie dat lukte was de winnaar. Meisjes uit de straat vluchtten
dan gillend naar huis, want die
blote piemels vonden ze maar niks.
Als ouderen het piesgedoe zagen,
werden vermanende woorden
gesproken. Er kwam niet direct een
volgende wedstrijd. Dat kon pas als
de blaas weer goed gevuld was.
De eer van centrale ontmoetingspunten voor het wisselen van buurtroddels in de Pantserstraat komt
toe aan de waterstokerij van de
familie De Kreij, de Scheveningse
vishandel van Toet, de stalling en
fietsenmakerij van Eef Beijer en de
bakkerswinkel van Van Elderen.
Voorts was er een grossierderij in
koek en biscuits van de firma Donjacour met de vierkoppige directie
van de broers Jo, Hen, Tom en Jan.
Waarschijnlijk hadden ze het roken
van sigaren van elkaar overgenomen. Er hing rond het kwartet altijd
een dikke walm van de rook van
hun bolknakken. Bij hen kwamen
grote vrachtwagens producten lossen zoals van De Heer Chocolade,
Flipje uit Tiel met jam en Victoria
uit Dordrecht met koekjes en
kaakjes. Die wagens kwamen altijd
onder schooltijd. Jammer, omdat
ik die prachtig beschilderde auto’s
dan niet kon bewonderen. In de
schoolvakanties genoot ik er dubbel van en fantaseerde ik over hoe
het moest toegaan in die fabrieken.
Zeecruise
Zaterdag 12 mei stap ik op de Wilhelminapier voor acht dagen aan
boord van motorcruiseschip Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn.
Medepassagiers zijn Amerikanen,
Engelsen, Belgen en Duitsers, zo’n
1700 koppen. Uiteraard staan ook
honderden Rotterdammers op de
passagierslijst. Graag kom ik aan
boord in contact met reisgenoten
die over hun Rotterdamse herinneringen willen praten. Dan maken
we er samen een mooi verhaal van.
Ik ben gemakkelijk herkenbaar
door De Oud-Rotterdammer die ik
zichtbaar zal meedragen. Spreek
me aan boord dus gerust aan.
Reacties: reinw@telfort.nl
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Het
envoordebraces
klok
Gratis gedicht
Orthese Testdag

ORTHESE
TESTDAG

en orthopedische schoenen

Sinds 2015 organiseer ik namens Stichting More Deeds jaarlijks de Brandgrensdichters Herdenking. Tijdens
deze herdenking op 14 mei om 13.30 uur dragen Rotterdamse studenten, ondernemers, politici, wetenschappers, sporters, kinderen, etc op steeds meer plekken aan de brandgrens een gedicht voor om de 814 slachtoffers van het bombardement en de daaropvolgende brand op 14 mei 1940 te herdenken.
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ZATERDAG 10 MAART
9.30 - 15.00 UUR

Residence Roosenburch nu al een begrip.

Samenvatting van een interview met grondlegger Prof Dr. H.M Becker
Residence Roosenburch,
metamorfose van het oude
bejaardenhuis Het Baken, is
klaar en bezig met de vulling.
Het herinneringsmuseum trekt al vele
bezoekers, ook van andere instellingen
zoals het Jacobahof in Oostvoorne
en diverse Herbergiers en scholen
uit de buurt. Het huisrestaurant met
vele beelden, schilderijen en een
vleugel, wordt ook al druk gebruikt
voor activiteiten als danssalon, bridge,
breisessies, bloemschikken enz. In het
kunstatelier worden al vele kunstuitingen geproduceerd onder leiding van
Roos Haarsma.
De appartementen zijn al aardig
gevuld. Per 1 april komt de oudste
bewoner, namelijk een dame van 100
jaar oud. Pikant detail: ze komt met
haar eigen auto! Duidelijk voorbeeld
van: ‘use it or use it’

Open dag zaterdag 24 maart

Per 1 april neemt ook de zorginstelling
Zorghaven, gespecialiseerd in ouderen
met geheugen problematiek, de eerste
etage in gebruik. Per die datum zijn er
dus naast de al inwonende conciërge
en inwonende activiteitbegeleidster
ook nachtzusters aanwezig.
De appartementen met rivierzicht zijn
bijna op. De eenkamer appartementen,
waarvan er een aantal voor zorghotelaccomodatie gebruikt wordt, zijn al
volledig gevuld.
Al met al heeft het geluksmodel van
Becker weer laten zien dat dit de
perfecte aanpak is in de ouderenzorg:
eigen activiteit, ‘use it or loose it’, eigen regie en een familie geinspireerde
aanpak. De familie is bijna net zo
belangrijk als de cliënt. De motor achter dit alles is de ja-cultuur. Eigenlijk

moet bijna alles kunnen: drie poezen,
verjaardag vieren met een eigen kok,
eigen zangkoor, cursus antiek koken
enzovoort enz. Het samenblijven
van een niet gehandicapte met een
gehandicapte partner levert veel geluk
op, evenals de respijtzorg en zelfs
hospicezorg.
De mooie omgeving, de frisse zeelucht uit het westen, het steeds wisselende panorama van varende schepen.
Het mooie interieur van het pand, met
museum, atelier en restaurant leveren
gezamenlijk veel geluk op. En dat is
ook de bedoeling!

Onsgeluksmodel
geluksmodel is
is gebaseerd
gebaseerd op
Ons
op ja-cultuur,
ja-cultuur,eigen
eigenregie/activiteit
regie/activiteiteneneen
een
familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant, herinneringsmu- seum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz.
Medischezorg
zorg op
op hoog
hoog niveau,
niveau, welzijnszorg,
Medische
welzijnszorg,inwonende
inwonendegastheer
gastheereneninwonende
inwonende
activiteitenbegeleidster. Zorgdiensten
Zorgdiensten als
activiteitenbegeleidster.
als pedicure,
pedicure,kapper,
kapper,fysiotherapie,
fysiotherapie,massage,
massage,
muziektherapie enz.
enz. worden
worden aan
muziektherapie
aan huis
huis geleverd.
geleverd.Gewenste
Gewensteandere
anderezorg
zorgisisopopaanvraag
aanvraag
mogelijk.
mogelijk.
Nogenkele
enkeleappartementen
appartementen te
te huur.
Nog
huur.
Tweekamerappartementen
appartementen kosten
kosten €€ 1.450,00
Tweekamer
1.450,00(incl.
(incl.energie,
energie,nuts,
nuts,telefonie,
telefonie,TV,
TV,WiFi
WiFi
enz.
(kale
huur
€
1.000,00)
Alle
enz. (kale huur € 1.000,00) Alle met
met ruime
ruime badkamer,
badkamer,keuken
keukenmet
metelektrische
elektrische4-pits
4-pits
kookplaat,
afzuigkap
en
magnetron.
Vloeroppervlak
minimaal
45
m2.
kookplaat, afzuigkap en magnetron. Vloeroppervlak minimaal 45 m2.
Nieuw:Nu
Nuook
ook 55 appartementen
appartementen voor
Nieuw:
voor tijdelijke
tijdelijkezorg
zorg(respijt,
(respijt,hospice,
hospice,calamiteiten)
calamiteiten)
Nieuw:Op
Opde
deeerste
eerste etage
etage resideert,
resideert, met
Nieuw:
met 15
15appartementen,
appartementen,Zorghaven
ZorghavenBV,
BV,
gespecialiseerd in
in cliënten
cliënten met
met geheugenproblematiek.
gespecialiseerd
geheugenproblematiek.Nachtzuster
Nachtzusteraanwezig.
aanwezig.

Residence Roosenburch, Grote Stern 2, 3181 SX, Rozenburg-Rotterdam
Residence Roosenburch, Grote Stern 2, 3181 SX, Rozenburg-Rotterdam
Rondleiding 7 dagen per week mogelijk, ook ’s avonds. 0181-740 740.
Rondleiding 7 dagen per week mogelijk, ook ’s avonds. 0181-740 740.
www.residence-roosenburch.org - info@residence-roosenburch.org
www.residence-roosenburch.org - info@residence-roosenburch.org
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TANTE POST
Wonder
Ik wil graag hier mijn verhaal vertellen. Ik ben 12 mei 1940 geboren in
het Eudokiaziekenhuis in Rotterdam.
Toen ik twee dagen was, moest mijn
moeder met mij naar de schuilkelder
vluchten in verband met het bombardement. Zij gaven haar eerst een ander
kind, wat zij gelukkig bijtijds ontdekte
daar ik al een heel plukje rood haar
had. De zuster kwam later zeggen dat
er een wonder was gebeurd. De bom
was niet ontploft, maar lag in de tuin
van het ziekenhuis. Een wonder van
God? Tot mijn tiende jaar heb ik in
de Van der Takstraat gewoond, op het
Noordereiland. Ik weet nog veel van
de hongerwinter. Toen was ik 4 jaar.
Samen met mijn moeder naar de gaarkeuken. Mijn vader was ondergedoken. Hij is met een razzia van de boot
gesprongen en in Nieuwkoop beland.
Daar ging mijn moeder weleens heen
met mij op haar fiets met houten banden. Ach, die arme mensen toch. Ik
heb nog een mooi versje in een boek
gevonden. Er misschien is het bekend/
Er kwamen vliegers aangevlogen/
Haast als lammetjes zo zacht/ Die
hebben vol van mededogen ‘n bezoek
aan Rotterdam gebracht/ Ze lieten
daar hun bommen vallen/ Door liefde
en tederheid bezield/ De vliegers die
genade kennen/ die hebben Rotterdam
vernield.
Mevr. PM van Egmond-Mullens
Griekenlandlaan 75
2711 GC Zoetermeer
079-3420476
Hongerwinter
Ik ben Hans Vogel, geboren net voor
de oorlog, op 29 april 1940. Het
was aan het einde van de oorlog, de
hongerwinter. Mijn vader was cipier
in de gevangenis op de Noordsingel in
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daar zelfs een vaste uitdrukking voor:
“Niet weer!” Toch vinden wij van de
Stichting Orgelzolders Breepleinkerk
het belangrijk voor de jongere generaties van nu te horen waaraan wij nu
onze vrijheid te danken hebben. En
dat is ook deze Job van Keulen en zijn
vrienden. En verder speelt nog steeds
wat Leo Vroman ooit schreef: “Kom
vanavond met verhalen hoe de oorlog
is verdwenen en herhaal ze honderd
malen, alle malen zal ik wenen.”
Henk de Haan
haan0907@planet.nl

Jeugdbrandweer
“Foto 239 in DOR van 4 april bracht een glimlach op de mond bij mijn vader, Dick Verdoorn, inmiddels 71 jaar’’, mailt
Marco Verdoorn (snowmancollector@gmail.com). De foto stamt uit 1962 en is van het Jeugdbrandweer Kampioenschap
Rotterdam. De spuitgasten die op de foto poseren zijn van Jeugdbrandweer Kleinpolderplein (tijdelijk omgedoopt tot groep
rood) en zij behaalden de derde plaats. Gerard Greeve staat vooraan met de brandspuit en Dick Verdoorn erachter met de
brandslang in zijn handen. Rechts op de foto (met platte pet) staat meneer De Korte, één van de instructeurs van die groep.
Dit kampioenschap werd gehouden aan de St-Jacobsplaats.’’
Noord. Wij woonden in de Ruivenstraat 31, ook in Noord. Mijn vader
kwam altijd op de fiets naar huis in
zijn uniform. Dan dronk hij iets en
ging zich dan verkleden. Daar mocht
ik toen haast vijf jaar niet bij blijven.
Maar op een keer kwam ik toch de
slaapkamer binnen. Mijn vader was
net zijn overhemd aan het uitdoen. Ik
zag toen iets dat ik niet mocht zien.
Mijn ouders schrokken zich wild en
mijn moeder nam mij direct mee. Wat
had ik gezien? Mijn vader had wel
zes boterhammen op zijn lijf onder
zijn hemd, waarschijnlijk gepikt in
de gevangenis om thuis op te eten.
Ik mocht er met niemand over praten
en zeker niet tegen mijn vriendjes op
straat. Mijn ouders waren als de dood

Paradijslaan
“Foto 242 in DOR nr. 8 komt mij zéér bekend voor’’, mailt Nico Stedehouder (nicostedehouder@hotmail.com). “Ik ben in deze buurt opgegroeid
in de periode 1952-1965. De straat die je hier ziet is geen straat, maar een
heuse laan, de Paradijslaan in Crooswijk, gezien vanaf de Boezemlaan. De
zijstraat aan de rechterzijde is de Tweede Van Zoelenstraat, waar op de hoek
Feyenoorder Cor Veldhoen een drankenwinkel had. Aan de rechterzijde ziet
men twee witte borden, daar zat de rijwielzaak van de firma Van Hoffele. Op
zondag huurden we er soms een fietsje. Verder doorsnijdt de laan als het ware
twee begraafplaatsen; die van de katholieken en de gemeentelijke. In de laan
waren bekende winkels van C. Jamin, Van der Meer & Schoep en Coöperatie
de Vooruitgang.’’

dat het bekend zou worden. Later, na
de oorlog, hebben we er nog hartelijk
om kunnen lachen.
Hans Vogel
jp.vogel4@gmail.com
Waarom nu pas, dat oorlogsverhaal?
Deze vraag wordt vaak gesteld bij
onze rondleidingen in de Breepleinkerk. Het is immers allemaal al zo
lang geleden... Daar hebben in de
oorlog op de ‘Orgelzolders’ bijna drie
jaar twee Joodse gezinnen ondergedoken gezeten. In die benarde situatie
werd in januari 1944 ook nog een
baby geboren. Maar ook dit spannende
oorlogsverhaal is pas in 2006 goed
bekend geworden. Er gingen altijd
wel wat vage ‘indianenverhalen’,
maar wat er nou precies gebeurd was
bleef onduidelijk en onbekend. Een
oppervlakkig, maar echt Rotterdams
antwoord op die vraag is bekend: “De
oorlog is voorbij, wederopbouw is
de leus, niet lullen maar poetsen nu!”
Maar...er was meer aan de hand. Zo
werden in de jaren 60 de oorlogsboeken van Lou de Jong, De Bezetting,
uitgegeven en kwam hij met zijn
verhalen op tv. Hij schetste alles
nogal zwart-wit: je was in de oorlog
goed of fout. Dat leidde bepaald niet
tot meer openheid, integendeel. Wat
bijvoorbeeld te zeggen van die 52.000
mannen tussen 17 en 40 jaar die bij
de razzia op 10 en 11 november 1944
in Rotterdam en Schiedam werden
opgepakt en naar Duitsland afgevoerd? Velen van hen werden daar
tewerkgesteld in fabrieken en bij de
spoorwegen, werken voor de Duitsers
dus. Ook al deden ze dat bepaald niet
constructief. Waren ze daarom ‘fout’?
Men zweeg dus liever. Daar kwam
nog iets bij: verzetsmensen zwegen

ook als het graf. Zij hadden teveel gezien en meegemaakt. Daarmee wilden
ze, eenmaal bevrijd, hun vrouw en
kinderen niet belasten. Maar: het leven
is soms sterker dan de leer. Zeker
wanneer het leven van deze mensen
lang mag duren. Dat begrepen wij
onlangs van Job van Keulen (93) die
we ook bij de Orgelzolders ontmoetten. Hij schreef pas vorig jaar zijn
ervaringen op in “Mijn tien oorlogsjaren” en gaf het uit in eigen beheer. Het
is voor een luttel bedrag op internet
verkrijgbaar via www.1Boek.nl. Dat
kon ook omdat hij drukker van beroep
was. En dan komt het: hij dook in
de hongerwinter onder in het eigen ouderlijk huis op Zuid: op Maarland 27
in Tuindorp Vreewijk. Daar woonden
blijkbaar veel betrouwbare bewoners, want in dat huis werden in een
dagelijks toenemende oplage illegale
krantjes gedrukt onder de naam Ons
Kompas. Voor dat drukwerk waren
vele pakken papier en drukinkt nodig
die regelmatig, soms op een handkar
werden aangevoerd. En die krantjes
werden dan ook weer daar opgehaald
door een vijftal koeriersters die voor
de verspreiding zorgden. Al die activiteiten moeten daar bij dat adres heel
wat sporen in de toen altijd aanwezige
sneeuw hebben achtergelaten. En toch
zijn ze nooit verraden. De nu 93-jarige
Job van Keulen zat wel ondergedoken,
maar op zondag ging hij nog wel naar
de Breepleinkerk. Daar ontmoette hij
dan andere verzetsmensen, meestal
vrienden van de gereformeerde lagere
school, zoals Gerrit Ekkel, die ook
de verbinding met de landelijke
organisatie verzorgde. Op onze vraag
waarom de oorlogsverhalen zo lang
onbesproken bleven had Job ook een
duidelijk antwoord: er kwam dan
weer teveel boven aan spanning en
emotie. De verzetsmensen hadden

Het gouden vijfje van mijn
moeder
Rond 1960 had ieder van ons een
moeder. En elke moeder had een echt
gouden vijfje. Dit is eeuwenlang zo
geweest. Tantes hadden altijd een gouden tientje. Met koningin Willemientje
er op. Als kinderen begrepen wij er
niets van. Het vijfje was meer waard
dan het tientje. Toen ik later ‘rijk’ was
en in Frankrijk woonde, kocht ik een
gouden Louis. Twintig francs stond er
op. Onbegrijpelijk, want voor twintig
francs kon je op de Champs Elysées
nog geen pond kersen kopen.
Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
Gebak en loketje
Naar aanleiding van de artikelen over
Van der Meer & Schoep heb ik nog
de volgende verhalen. Rond 1965
werkte ik als postbode in de wijk
Kralingen. Ook daar reed een bezorger
van Van der Meer & en Schoep met
een Spijkstaalwagen (ijzeren hond)
zijn dagelijkse bezorgronde. Nu wist
ik dat hij het overgebleven gebak
van de vorige dag voor een dubbeltje
verkocht. Regelmatig zochten mijn
collega en ik de wagen op en doken
door de achterdeuren de wagen in.
We legden dan de man drie dubbeltjes
neer, zochten drie heerlijke gebakjes
uit, (vr)aten die in een recordtempo op
en gingen weer verder.
Ook kwam ik regelmatig de post
bezorgen bij de vestiging van Van der
Meer & Schoep aan de Admiraliteitskade (ik meen op nr. 87). Hier ging je
dan binnen door de grote openslaande
deuren en gaf de post af aan een soort
loketje. Nu zat daar in het loketje een
klep die je moest openen om de post
neer te leggen. Naast het loketje was
een raam waardoor je een vrouw achter het loketje kon zien zitten werken.
Ik maakte er een sport van heel stil
binnen te komen, zonder dat de vrouw
het merkte en dan met een klap de
klep van het loketje te openen. Succes was verzekerd en je kon dan de
schrikreactie van de vrouw zien door
het raam. Het heeft niet lang geduurd
of de klep werd weggehaald.
Bas den Ouden
denouden.b@12move.nl
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Niet slecht voor een CIOS-pikkie
In het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer schreef Nico Tempelman
een mooi artikel over de Rotterdamse trainer Rob Baan. Daar werd enthoua
siast op gereageerd. Voor mensen die meer willen lezen over Rob Baan en
zijn loopbaan is er een leuk, door hemzelf geschreven boek met de grappige
titel ‘Niet slecht voor een CIOS-pikkie’. Het mooie aan het boek is dat de
opbrengst is bestemd voor KiKa, het kinderkankerfonds. ‘Niet slecht voor
een CIOS-pikkie’ telt 160 pagina’s, kost 18,95 euro, is verkrijgbaar via de
boekhandel (ISBN: 9789492273147) en ook via De Oud-Rotterdammer (Zie
bestelbon ‘t Winkeltje in deze krant).

Bankbiljetten
Als verzamelaar van oude (niet meer
geldige) bankbiljetten, wil ik vragen
wie er nog iets heeft liggen in een laa
tje of een boek. Doet u er niets mee?
Ik zou er heel blij mee zijn. Biljetten
van over heel de wereld zijn welkom.
IAlvast bedankt.
Hans Bruggeling
bruggeling34@zonnet.nl
010-4281993
De Rustende Jager
Aan de Bergweg 353 was restaurant
De Rustende Jager gevestigd. Ik zoek
voor een publicatie een foto van het
exterieur en het interieur. Wellicht
heeft iemand nog een suikerzakje van
dit restaurant?
J. Mastenbroek
mastenbroek@kliksafe.nl
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Reünie Zandhofsestraat/Bladstraat
Wij zijn op zoek naar bewoners die
tussen 1989 en 2017 gewoond heba
ben tussen de Poortstraat en Bola
lehofseplein en Bladstraat tussen de
Gildstraat en Zandhofsestraat voor
een reünie op zaterdag 30 juni vanaf
15.00 uur. U kunt zich aanmelden via
06-25524628 of via cor.nagtegaal@
casema.nl en alex-yes150@live.nl
Alarmcentrale brandweer
De alarmcentrale der Rotterdamsche
brandweer trad in de nacht van 30
april tot 1 mei 1918 te 12 uren in wera
king. Met een feestelijk ‘Grootalarm’
dat werd gegeven en waarbij bier als
bluswater werd gebruikt. Het telefoona
nummer uitsluitend voor brandmela
dingen was 1504/1505. De eerste cena
tralist werd de heer Johannes Herman
Gerard Zalme, geb. ‘s-Gravenhage
23-2-1880, een bloemist wonende in

de Diergaardelaan. No.18 inw, die tot
29 april 1918 nog Brandspuitmeester
van Brandspuit No.29, Poortstaat.No.6
was geweest. De centrale is ondergea
bracht in het Hoofdbureau van Politie
aan het Haagscheveer No.23. Op 4
mei 1926 ging de centrale naar het
Groote kerkplein. No.20. Die op 14
mei 1940 werd weggebombardeerd.
Het telefoonnummer voor brandmela
dingen was in 1932 al veranderd in
twee cijfers 9.9. Er werd op 10 juni
1940 een noodcentrale opgericht aan
het Noordplein. In datzelfde jaar op
1 december werd de centrale naar de
Zaagmolenkade. No.33. verplaatst. Hij
werd opnieuw verplaatst op 1 decema
ber 1941 naar de Vlaggemanstraat.
No.15. Daarna komt de Zaagmolena
kade. No.18 achterzijde op 1 juli 1949
aan de beurt daarna op 1 december
1956 wordt de centrale naar de
voorzijde verplaatst. Tot 3 mei 1960 in
dat jaar komt de alarmcentrale op het
Blijdorpplein No.3 later Kleinpoldera
plein. 3-5 te zitten. Van daaruit werd
de centrale weer verplaatst op 1 maart
1977 naar de Van Pottumstraat. No.26.
het alarmnummer bij brand was
010-292929. Vanaf 1985/1994 zit de
centrale op het adres Van Pottumstraat.
No.14. De alarmcentrale wordt wedera
om verplaatst naar de Schiedamsedijk
No. 95. Nu zit de alarmcentrale aan de
Wilhelminapier. Centralisten in die tijd
in willekeurige volgorde waren dhr.
Joseph, Lodewikus, Raaijman. geb.
24-11-1885. Fiederik, Hermanus, Wila
lem, de Neef. geb.29-3-1901. Jacobus,
Cornelis, van Buuren. geb.8-7-1901.
Jacob,van Rij. geb.28-4-1903. J. Ras.
J. Berger en dhr. Vos.
Het zou mooi zijn als het gemeena
tebestuur van Rotterdam voor deze
100-jarige alarmcentrale een bloemea
tje zou sturen. Je hoeft het toch alleen
maar eens in de honderd jaar te doen.
Tevens zoek ik nog foto’s van deze
alarmcentrale.
Dik Happe
dikhappee@gmail.com

Zwaar dilemma
Onlangs kreeg ik het verhaal te horen
over joodse mannen die met nietjoodse vrouwen waren getrouwd en
die tijdens de oorlog voor de keuze
werden gesteld: ofwel sterilisatie of
weggevoerd worden. Een zeer zwaar
dilemma. Van sommige mannen weet
ik dat zij zich hebben laten steriliseren
in Amsterdam. Nu is mijn vraag: zijn
er ook gevallen bekend van Rottera
damse mannen/gezinnen, die hetzelfde
is overkomen? Als ik voldoende infora
matie hierover heb verzameld dan zou
ik graag een artikel over deze zwarte
periode willen schrijven voor ons blad
van Stichting Ons Rotterdam. Reacties
naar: redactie@onsrotterdam.nl
Marian Groeneweg
Stichting Ons Rotterdam
Postbus 53281, 3008 HG Rotterdam
010-4804513 (het liefst op maandag
van 10.00-12.00)

Koningin aan de Maas
Het lijkt wel telepathie. De aanhef
‘Koningin van de Maas’ uit het Cctje
van Gerard Cox op 20 maart speelt al
een paar weken in mijn gedachten. Het
is de titel van een lied dat de scholiea
ren in 1960 (dus 15 jaar na de oorlog)
onder ogen kregen. Veel herinner ik
mij er niet van. Het ging als volgt:
Koningin van de Maas uit weer golven
een lied vol van glorie en... Tweede
stad, eerste haven van ons dierbare
land, dat ik dankbaar mijn vaderland
noem. Verder herinner ik mij er niets
van. Misschien wel een lied van Gea
rard. Ik zou heel blij zijn met de tekst
en eventueel de muziek van dit numa
mer, omdat ik in mei een muzikale
middag verzorg in een verzorgingshuis
met uitsluitend Rotterdamse liedjes.
Wie kan mij hieraan helpen?
Hetty van der Kolk
hetton@versatel.nl

Foto
Deze foto heb ik
gevonden in het
foto-album van
mijn in 2013 overa
leden schoonzus
Adrie Schot. Op de
achterkant van de
foto staat: ter herina
nering aan mijn
vertrek naar Indië,
je vriend Marten 1
sept. 1946. Ik wil
de foto graag teruga
geven aan deze
meneer of aan zijn
familie. Niemand
in de familie Schot
weet wie deze
meneer is, vandaar dat ik het langs deze weg probeer.
Tiny Schot
j.schot13@chello.nl

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:
€ 54,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (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

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
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
voor het treffen van een regeling.

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@deoudrotterdammer.nl

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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John Groen
0157-852171
j.groen5@telfort.nl
Cassettebandjes
Gratis en voor niets op te halen in
Rotterdam Zuid: zo’n 150 bespeelde
cassettebandjes met diverse soorten
muziek o.a. dansmuziek, ballroom,
conferences, radio-programma’s uit de
jaren 70 (Lach of ik schiet show) etc.
Jaap Kunz
jacobkunz@kpnplanet.nl
Koor De Meezingers heeft
weer plek
De ledenstop van koor De Meezingers
is opgeheven. Er is weer plaats voor
nieuwe leden, man/vrouw een ieder
is welkom. Zangervaring is niet vereist…ook badkamertalenten zijn welkom. Ook zijn wij nog op zoek naar
een accordeonist/muzikant. Aan een
aantal voorwaarden moet wel worden
voldaan:1 van gezelligheid,
het4 Neder2
3
landse lied en optredens houden. Met

en verder afhankelijk van de lengte,
Heenvliet, Stompaardse Plas, Spui en
Ganzenwei. Voor meer informatie:
neem contact op met Hans Hartmann
via hartmann44@zonnet.nl

een volle agenda en festivals voor de
boeg, waarbij elk optreden een feestje
wordt, brengen wij het hele jaar door
met een lach en soms ook een traan.
Belangstelling gekregen? Kom dan
eens langs op maandagavond op onze
oefenlocatie de Zevensprong, Mosoelstraat 20 of neem contact op met Joke
van de Hoven, 0616437094 email:
w.hoven3@upcmail.nl Bezoek ook
eens onze website: www.meezingershoogvliet.nl

Liedjesboek
Wie is er in het bezit van een liedjesboekje waaruit gezongen werd in
vakantieweken van Middachten in Ellecom. Graag wil ik er een hebben of
kopieren. Daar gingen wij naartoe met
buurtvereniging Heer Vrankestraat
vanaf ±1952.

Wandelingen vanuit Bernisse
In samenwerking met ‘Vereniging
voor wandelaars Te Voet’, TOProutenetwerken en Forellenvijver De
Zalmforel, organiseert ‘Hans Hartmann wandelingen’ zondag 11 maart
wandelingen en een excursie. Deelnemers aan de wandelingen kunnen
zondag 11 maart tussen 10.30 en 15.00
uur starten vanuit Forellenvijver De
Zalmforel, Oud Hoenderhoeksedijk
3, 3211 LH Geervliet, nabij TOP Bernisse Oost. Er zijn vier wandeltochten
uitgezet; respectievelijk 5 (met puzzelopdrachten voor kinderen), 8, 10 en 16
km. Het is ook mogelijk deel te nemen
aan een excursie o.l.v. Wim van den
Hoonaard van IVN Voorne-Putten.
Deze excursie begint om 14.00 uur
vanuit het startpunt. Meedoen aan de
wandelingen/excursie kost € 2,00 en
€ 0,506voor kinderen
t/m 128jaar. 9De 10
7
wandelroutes voeren langs de Bernisse

Toneelspelen
Stichting Jong van Hart Rotterdam is
een gevarieerd amateurtoneelgezelschap van 55- tot 85-jarige senioren
met zeer verrassende talenten! Altijd
al gedroomd eens bij een theaterproductie mee te spelen en op een
podium te staan? De oplossing: u kan
zich aanmelden voor onze nieuwe
productie waarvan de repetities in
mei opstarten. Jong van Hart repeteert
in theater In de Lugt, De Lugt 17 in
Overschie van 13.30 tot 15.30 uur op
dinsdagmiddag! Nieuwsgierig naar
onze seniorentheatergroep, kijk dan
voor meer info op onze website http://
jongvanhart.webs.com of bel even
met: choreograaf/Regisseur: Mirjam
Kroonenburg 010-4255696 / 0623588673 of producent: Ans Dekker
010-4500893 / 06-10809286

Schrijf mee over 25 jaar Hotel New York!
Op 5 mei 2018 viert Hotel New York zijn 25-jarig jubileum. Aanleiding voor
Museum Rotterdam op bijzondere wijze een ode te brengen aan dit markante
hotel. De tentoonstelling: Hotel New York, story of pioneers, opent 4 mei en
vertelt het indrukwekkende verhaal van een stadsicoon.
Jarenlang was de Wilhelminapier de plek van het hoofdkantoor van de
Holland-America Lijn (HAL). De afgelopen 25 jaar groeide de pier dankzij
Hotel New York uit tot een van Rotterdams kenmerkendste locaties. Heeft
u of uw familie op de Wilhelminapier afscheid genomen van dierbaren die
na de oorlog emigreerden? Uw foto’s en verhalen verdienen een plek in De
Oud-Rotterdammer of zelfs in de tentoonstelling over Hotel New York. Stuur
zo snel mogelijk uw verhaal en/of foto’s info@deoudrotterdammer.nl of
uitgeverij De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel.
De vijf leukste inzendingen worden beloond met twee gratis toegangskaarten
voor de tentoonstelling Hotel New York - Story of Pioneers, die van 4 mei tot
1 november open is voor publiek.

Reuma Inloop
Elke eerste donderdag van de maand
is er in De Boekenberg in Spijkenisse
een inloopmiddag voor hen die op
zoek zijn naar een luisterend oor of
informatie over reuma. Zij kunnen die
vinden
bij medepatiënten die uit eigen
11
ervaring bekend zijn met soortgelijke
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Puzzel mee en win !!!
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De oplossing
van de puzzel van40vorige keer
38
39
41 luidde:
44

42

45

43

46

Is april eenmaal voorbij dan komt mei
47

ding. Dat is de dvd ‘De Aanval, mei 1940, vijf dagen strijd om
Rotterdam’. Deze documentaire vertelt het verhaal over de strijd
vanuit drie perspectieven: de verwarring bij de bewoners, het
verzet van de Nederlandse militairen en de ervaringen van Duitse
soldaten. De film was in 2015 te zien op een tentoonstelling in
Rotterdam.

32

36

48

49

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw
oplossing voor DONDERDAG 10 MEI 12.00 UUR naar De Oud Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of via e-mail naar info@deoudrotterdammer.nl. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.

50
51
52 van het53
Voor vijf goede inzenders
hadden we als prijs een exemplaar
boek ‘Rotterdam Kralingen in de 20e eeuw’
van54Tinus en Bep
de
Does
klaarliggen.
De
vijf
gelukkigen
die
wij
hebben
geloot59zijn: John60Schrijvers, J. de Wil55
56
57
58
ligen, K.L. Verschoor, J.W. Snijders en H.Th. van Driel.
61
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68 prijs klaarliggen
69
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Ook65voor66de komende krant hebben
we weer een mooie
voor
vijf deelnemers
met de goede inzen72

73

Horizontaal

Spijkenisse is welkom van 13.30
tot 15.30 uur. Mensen hoeven geen
afspraak te maken, maar kunnen hun
vragen combineren met een bezoek
aan de bibliotheek, die zeer de moeite
waard is.

vragen of problemen door de ziekte.
Donderdag 3 mei is de eerstvolgende
Reuma Inloop in De Boekenberg,
Markt 40 in Spijkenisse. Iedereen die
informatie wil over reuma, artrose
en fybromyalgie en/of de activiteiten
van de Reumapatiëntenvereniging

74

75

76

1. medische
verrichting;787. kamerplant; 12. deel van gelaat; 13. tropische
15. 81
lengtemaat (afk.); 17. het bin77
79 vetplant; 14. borstbeen;
80
nenste van iets; 19. koraaleiland; 21. heden; 22. gesloten; 24. werkschuw persoon; 27. reuzenslang; 28. klipgeit; 30. ontkenning; 31.
82
84
85
lidwoord; 32. opschik
(tooi); 33. loofboom; 83
35. insect (aastor); 37. brood van fijn roggemeel;
38.
bekende Belgische (oud)wielrenner; 86
41. huisdier; 42. Afrikaans lastdier; 44. berggeel; 46. spijslijst; 47.
87 verward spreken; 48. pas opgeroepen soldaat; 49. zachte
metaalsoort; 50. modder (slib); 52. uiting van toejuiching; 54. betoog (verslag); 56. tennisterm; 58. onderwijzer; 61. aangehecht
takje; 62. ronddwalen; 64. deel van oor; 65. graafschap in Engeland; 67. waterkering; 68. schrijfplankje; 70. richtlijn; 72. uitroep van
Horizontaal 1. medische verrichting; 7. kamerplant; 12. deel van gelaat; 13. tropische vetplant; 14.
schildwacht;
73.15.
voorraad
inslaan;
76. voormalig
Chinees van
leider;
77.19.
technische
school21.(afk.);
78. pier;
79. land in Azië; 81. laatstborstbeen;
lengtemaat
(afk.);
17. het binnenste
iets;
koraaleiland;
heden;
22. gesloten;
werkschuw
27. reuzenslang;
30. kledingstuk;
ontkenning;86.
31.volk
lidwoord;
32. opschik (tooi);
leden24.(afk.);
82. plattepersoon;
schudmand;
83. bewerking28.
vanklipgeit;
grond; 84.
in het Midden-Oosten;
87. Europese vrouw.

KRUISWOORDPUZZEL
2

1

3

4

5

12
15

16

6

7

8

13
17

9

10

11

14

18

19

20

21

2

33. loofboom; 35. insect (aastor); 37. brood van fijn roggemeel; 38. bekende Belgische (oud)wielrenner;
41. huisdier; 42. Afrikaans lastdier; 44. berggeel; 46. spijslijst; 47. verward spreken; 48. pas opgeroepen
soldaat; 49. zachte metaalsoort; 50. modder (slib); 52. uiting van toejuiching; 54. betoog (verslag); 56.
tennisterm; 58. onderwijzer; 61. aangehecht takje; 62. ronddwalen; 64. deel van oor; 65. graafschap in
1. schrijfgerei
2. Japans bordspel;
3. kledingstuk;
4. insecteneter;
5. plotselinge
angst; 73.
6. spuugbeest;
7. digitale projector;
voorraad insEngeland;(stuf);
67. waterkering;
68. schrijfplankje;
70. richtlijn;
72. uitroep
van schildwacht;
laan; dozijn;
76. voormalig
Chinees
leider;
technische school
78. pier; 79. land16.
in Azië;
81. laatstleden
8. twaalf
9. brandstof
(Engels);
10.77.noorderbreedte
(afk.);(afk.);
11. waterverfschilderij;
afgemat;
18. grote toeloop; 20. Engels
(afk.); 82. platte schudmand; 83. bewerking van grond; 84. kledingstuk; 86. volk in het midden-oosten;
telwoord;
21. bijbelse
aartsvader; 23. Arabische vorst; 25. deel van jaar; 26. finishlijn; 27. fiets (Engels); 29. helper van schaakmees87. Europese
vrouw.

Verticaal

ter; 32. ziekte voorwenden; 34. Koerdische arbeiderspartij (afk.); 36. afscheidsgroet; 37. echtgenoot; 39. Drents vliegveld; 40. lichte
Verticaal 1. schrijfgerei (stuf); 2. Japans bordspel; 3. kledingstuk; 4. insecteneter; 5. plotselinge angst;
Spaanse
wijnsoort; 42. kookgerei; 43. verwoestende virusziekte; 45. veerkracht; 46. los (van zand); 51. knaagdier; 53. huid (schil);
6. spuugbeest; 7. digitale projector; 8. twaalf dozijn; 9. brandstof (Engels); 10. noorderbreedte (afk.); 11.
waterverfschilderij;55.
16.rivier
afgemat;
18. grote
20. 57.
Engels
21. bijbelse
aartsvader;60.
23.vloeistof
Ara- voor auto’s; 62.
54. gymnastiektoestel;
in Rusland;
56. toeloop;
niet dikwijls;
ver (intelwoord;
samenstelling);
59. allerwegen;
bische vorst; 25. deel van jaar; 26. finishlijn; 27. fiets (Engels); 29. helper van schaakmeester; 32. ziekte
denksport;
63.
handelsof
koopwaar;
66.
kopergravure;
67.
mannetjesbij;
69.
Europeaan;
71.
waadvogel;
73.
huisdier; 74. ambtsgevoorwenden; 34. Koerdische arbeiderspartij (afk.); 36. afscheidsgroet; 37. echtgenoot; 39. Drents vliegveld;
lichte
Spaanse wijnsoort;
kookgerei;
verwoestende
veerkracht; 46.
waad;
75.40.
Indisch
rijstgerecht;
78. knoest42.
in het
hout; 80.43.
vrouwelijk
rund; 82.virusziekte;
persoonlijk 45.
voornaamwoord;
85.los
kosten koper (afk.).
(van zand); 51. knaagdier; 53. huid (schil); 54. gymnastiektoestel; 55. rivier in Rusland; 56. niet dikwijls;
57. ver (in samenstelling); 59. allerwegen; 60. vloeistof voor auto’s; 62. denksport; 63. handels- of koopwaar; 66. kopergravure; 67. mannetjesbij; 69. Europeaan; 71. waadvogel; 73. huisdier; 74. ambtsgewaad; 75. Indisch rijstgerecht; 78. knoest in het hout; 80. vrouwelijk rund; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. kosten koper (afk.).
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Horizontaal 1. medische verrichting; 7. kamerplant; 12. deel van gelaat; 13. tropische vetplant; 14.
borstbeen; 15. lengtemaat (afk.); 17. het binnenste van iets; 19. koraaleiland; 21. heden; 22. gesloten;
24. werkschuw persoon; 27. reuzenslang; 28. klipgeit; 30. ontkenning; 31. lidwoord; 32. opschik (tooi);
33. loofboom; 35. insect (aastor); 37. brood van fijn roggemeel; 38. bekende Belgische (oud)wielrenner;
41. huisdier; 42. Afrikaans lastdier; 44. berggeel; 46. spijslijst; 47. verward spreken; 48. pas opgeroepen
soldaat; 49. zachte metaalsoort; 50. modder (slib); 52. uiting van toejuiching; 54. betoog (verslag); 56.
tennisterm; 58. onderwijzer; 61. aangehecht takje; 62. ronddwalen; 64. deel van oor; 65. graafschap in
Engeland; 67. waterkering; 68. schrijfplankje; 70. richtlijn; 72. uitroep van schildwacht; 73. voorraad ins-
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