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Het tragisch lot van soldaat Jan Pruijsten
Jan Pruijsten, mijn neef, twintig jaar en soldaat bij het Regiment Wielrijders, overleed
31 mei 1940 in het Zuiderziekenhuis. Ik zie nog steeds
zijn foto aan de woonkamermuur van mijn ouderlijk huis
hangen. Dat was kort na de
oorlog. Ik heb de foto geërfd
en mij erin verdiept wat hem
is overkomen en waardoor
hij uiteindelijk in het Zuiderziekenhuis aan de Groene
Hilledijk is overleden.
Het verhaal begint op 16 februari 1920
als Jan in Geertruidenberg geboren
wordt als derde kind van Anton
Pruijsten en Petronella van Groessen.
Jan toont al vroeg belangstelling voor
sport en cultuur. Hij volgt teken- en
schilderlessen en leert een muziekinstrument bespelen; een vioolciter. Hij
wordt lid van een ensemble dat zelfs
voor de radio optreedt. Doorleren is er
voor Jan niet bij, er moet brood op de
plank komen. Hij wordt decorateur bij
de Aardewerkfabriek Geertruidenberg
NV. Jan is sportief. Hij voetbalt en als
wielrenner rijdt hij menige koers.
Mitrailleurvuur
In 1939 moet hij zich melden voor
militaire dienst. Hij wordt als loteling 21 aangewezen. Jan vindt het
verschrikkelijk. Hij heeft juist op dat
moment een jaar verkering. Jan komt
terecht bij het Regiment Wielrijders in
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Jan Pruijsten werd met militaire eer begraven op 4 juni 1940

Gouda. In april 1940 werd Jan ingezet
in de De Peel-Raamstelling. Die werd
onhoudbaar doordat Nederland en
België het niet eens werden over doortrekken van de stelling op Belgisch
grondgebied. Op 6 april 1940 besluit
Winkelman dat het IIIe Legerkorps
en de Lichte Divisie achter de PeelRaamstelling alleen de schijn van
verdediging mochten ophouden. Bij
een aanval moesten zij, onder achterlating van zes bataljons, direct naar de
Vesting Holland terugkeren. Zo werd
Jan vanuit het zuiden doorgestuurd
richting Rotterdam om daar de Duitsers te beletten door te stoten naar het
regeringscentrum in Den Haag.
Op het Eiland van Dordrecht raken ze
op weg naar Rotterdam in gevecht met
goed bewapende Duitse parachutisten.
Jan ligt op 13 mei met zijn compagnie
in stelling aan de Zeedijk bij Dubbeldam. Hen was gemeld dat gemotoriseerde Franse troepen ter versterking
in aantocht waren, toen Duitse Stuka’s
een luchtaanval begonnen. In de kale
polders is weinig dekking. Als tanks
met oranje doeken naderen, denken
de Nederlandse soldaten dat dit de

Fransen zijn en met de kleur oranje
(achteraf oker) willen aangeven aan
Nederlandse kant te vechten. Dat
blijkt niet zo. Het zijn Duitse tanks
en de okerkleurige banieren zijn een
herkenningsteken voor de Stuka’s.
Rond half zeven ‘s ochtends wordt
Jan getroffen door Duits mitrailleurvuur van een tank. Zijn kameraden
vluchten en laten hem en andere
zwaargewonden achter. Duitse soldaten geven hem drinken en bieden
eerste hulp. Ze brengen
Jan naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam.
Zijn vader mag hem
daar bezoeken. Van
de burgemeester van
Geertruidenberg krijgt
hij een geleidebrief om
naar Rotterdam te gaan
en daarvoor 20 liter
benzine te tanken. Bij
het zien van zijn zoon
barst vader in woede
uit als hij ziet hoe Jan
een arm en een been is
afgezet. Zelf is Jan, ondanks schotwonden in

Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3833,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

arm en rug opgewekt en zegt: “Als ik
opgeknapt ben, ga ik naar Engeland.
Het mag niet zo zijn. Jan overlijdt op
31 mei 1940 in het Zuiderziekenhuis.
Op dinsdagmorgen 4 juni 1940 wordt
om 09.00 uur in de St. Gertrudiskerk
in Geertruidenberg een plechtige
uitvaartmis gelezen. Met militaire eer
wordt hij daarna ten grave gedragen.
Zijn kist is bedekt met de Nederlandse
driekleur en wordt gedragen door
manschappen van de voormalige

Luchtwacht, die daartoe wel hun uniform mogen dragen, maar zonder uitrusting en distinctieven. Na aﬂoop van
de dienst zingen aanwezigen spontaan
het Wilhelmus. Hij ligt begraven op
de militaire erebegraafplaats in zijn
geboorteplaats Geertruidenberg.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Zuiderziekenhuis

Grafstenen • Reinigen • Restauratie • Rotsen • Vervolginscriptiee verzorgen
Betaalbaar, creatief, persoonlijk door passie gedreven
Neem een kijkje in het gastenboek op onze website voor referenties.

www.andersgedenkmonumenten.nl

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Bezoek onze
showroom
op afspraak
Gratis parkeren
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Venrooy Tandtechniek

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

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

KUNSTGEBITTEN

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
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 . vrouw in stoel (600x450mm,gemengde techniek)

• 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

www.francoishollaardt.eu

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger
nodig die met een enkel woord begrijpt wat
de wensen zijn. Die kan bogen op een
jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details
zo belangrijk zijn. Onze mensen

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.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

staan klaar als het nodig is.

Michel Aalberts

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

*

LO G I S T I E K P L A N N E R

Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

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

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 488
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Herrijzen met vallen en opstaan
Als trouwe lezer van DOR werd ik getroffen door de inhoud van het CCtje van Cox van enkele nummers geleden. Hij had een verhaal opgediept uit een boekje van Herman Bleich. De naam van die
schrijver kwam mij bekend voor als spreker bij vroegere radioprogramma’s (Journalistenforum?).
In zijn boekje ‘Herrijzen met vallen en opstaan’ beschrijft hij in korte, treffende zinnen perfect de
toestand waarin Nederland in het voorjaar van 1945 verkeerde. De verrassing van Gerard Cox over
dat schrijfsel deel ik niet alleen, maar het roept tevens bij mij herinneringen op aan die tijd.
Ik herbeleefde de aankomst en ontscheping aan de Boompjes, waar ik,
na niet nader te noemen ontberingen
en omzwervingen, als 17-jarig jochie,
slachtoffer van de grote razzia in
1944 weer in Rotterdam aankwam.
En zag de in het boekje beschreven
toestand in onze verwoeste stad aan.
Opengebroken wegdekken van straten,
pleinen en bruggen; afgebroken houten schuttingen en omgezaagde bomen
waren overblijfselen van zoektochten
naar brandstof. De ellende en ontreddering, die ik bij stadgenoten op mijn
voettocht naar Bloemhof tegenkwam,
droop van ieders gezicht af.
Veel gezinnen waren uiteengerukt.
Duizenden mannen naar alle windstreken in Europa als dwangarbeider
gedeporteerd. Kinderen waren, om
de honger te ontlopen, naar elders
vertrokken. Mijn thuiskomst was een
hele opluchting, maar mijn jeugdjaren
waren door oorlogsgeweld en deportatie beheerst.
Herboren
Veel jongere lezers staan helaas niet of

nauwelijks stil bij dit stuk geschiedenis van onze stad. Om hen een idee
te geven: bij thuiskomst in mei 1945
had ik geen bagage. Mijn totale bezit
aan (sjofele) kleding had ik aan. Die
kleding had ik bij vertrek uit Duitsland
georganiseerd (gestolen) uit door
nazi’s verlaten huizen. In oorlogstijd
waren overleven en lijfsbehoud een
beroep geworden, vervaagden thuis
geleerde normen en waarden. Ik
had na alle meegemaakte ellende en
ontberingen geen broek meer aan mijn
kont. Geloof me, dan voelt twee maten
te groot ondergoed met een lange onderbroek ineens aan alsof je herboren
bent. Zelfs een fiets had ik mij toegeëigend, waarmee ik de reis naar huis
op het traject Bremen-Osnabruck heb
afgelegd. Die gestolen kleding bestond
uit een donkerblauwe uniformrijbroek.
Mijn moeder kon die broek vanwege
alle grofheid van de bezetter niet meer
zien en wilde niet dat ik hem droeg.
Helaas had ik niets anders.
Nog niet hersteld van alle ellende
werd al snel onder moeilijke omstandigheden de wederopbouw van onze

verwoeste stad en haven aangepakt.
‘Nederland zal herrijzen’ luidde het
motto, met de nadruk op ‘zal’. In ons
leeggeroofde land had vooral Rotterdam onredelijk veel onder de oorlog
geleden. Bewoners hadden zware
slagen moeten incasseren, maar waren
niet verslagen. Overlevenden, geinjecteerd met het opbouwvirus, stampten
in hoog tempo nieuwe gebouwen en
woonhuizen uit de grond. Want de
woningnood was enorm. Toegegeven,
kwantiteit ging vaak voor kwaliteit.
Maar met hard en lang werken werd
de stad weer een nieuw kloppend hart
gegeven. Gezien de internationale
belangstelling klinkt dat als een klok.
Architectonische wonderen
In 1948 beloonde koningin Wilhelmina de stad door in het wapen van
Rotterdam ‘Sterker door strijd’ te
vermelden. Onze stad is nu een stad
geworden die tot ver over de landgrenzen is aanbevolen om de architectonische wonderen te bezichtigen. Ik denk
terug aan de nog brandende stad die
ik als 12-jarige op zwarte donderdag

CCtje ‘t Is mei- hei- je
Nu breekt uit alle twijgen het frisse jonge groen.
De leeuweriken stijgen de hemel tegemoet,
De hemel tegemoet.
De bloemen staan in bonte tooi,
Natuur wat ben je wondermooi,
‘t is mei-hei-hei-hei-hei-je,
‘t is mei-hei-je…(bis.)
Herinnert u zich dat liedje nog? Zouden
kinderen dat soort liedjes nog geleerd
krijgen? Ik ben bang van niet, de hele
kaalslag die het onderwijs de laatste
jaren heeft getroffen zal zeker ook
de zang- of muziekles hebben doen
verdwijnen.

c foto burosolo.nl

(Dat is drie infinitieven achter elkaar.
Wordt alleen overtroffen door de zin
die ik op de Mulo van broeder Leopold
leerde: “Ik zou jou wel eens hebben
willen zien blijven staan kijken”.)
Hoewel laatst in een horecagelegenheid
een Marokkaans (!) dienstertje, hoe
we er op kwamen is weer een ander
verhaal, het hele Jan Huijgenlied met
me mee zong.

Cox Column

Jan Huijgen in de ton, met een hoepeltje er om,
Jan Huijgen, Jan Huijgen,
En de ton die viel in dui-hui-gen.

Nou ja, we gingen niet zo ver dat we
samen achterover vielen.
Oude liedjes, zouden ze met een jaar
of twintig allemaal vergeten zijn? Dat
als wij dood zijn ze alleen nog van
rappers en hiphoppers hun rippertwaar
af weten? Dat ze het moeten doen
met het oeuvre van Lange Frans en
Dotan? Van de laatste had ik nog nooit
gehoord, maar ja hoor, wereldberoemd
in Nederland.
Kent u deze nog, mijn moeder zong die
altijd graag:
Holland, ze zeggen je gro-hond is zo
dras.
Maar ma-hals zijn je wei-hei-den en
pui-huik is je gras,
En vet zijn je glanzende koe-hoe-jen.
Blank is je water, en geurig je hooi,

Het wapen van Rotterdam met het credo: Sterker door strijd

16 mei 1940 bezocht. Als ik nu over
de Erasmusbrug rij, stop ik even en
kijk naar de skyline. Dan voel ik mij
een trotse Rotterdammer. Een stad zo
mooi opgebouwd en niet te vergeten,
zo fotogeniek. Maar soms word ik een
beetje moedeloos. Als ik zie dat de
met bloed zweet en tranen opgebouwde stad weer eens door wangedrag van
onze huidige generatie jonge bewoners
negatief in het nieuws komt.
Ook de haven kreeg er in de oorlog
van langs. Toen de bezetters geen
uitweg meer zagen, vernielden zij in
september 1944 een deel van onze
levensader, de havenkades, loodsen
en kranen. Ook daar is jarenlang, met
verouderd materieel, hard en lang
gewerkt om schepen weer een laad- en
losplaats te geven. Met als resultaat

Ho-ho-land mijn Holland ik vind je zo
mooi (bis.)
En de volgende gaat misschien ten
offer vallen aan de voort woekerende
politieke correctheid:
Zeg, heb je wel gehoord van de zilveren vloot,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er wel Spaanse matten aan
boord,
En appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn
naam is klein.
Zijn daden benne groot, zijn daden
benne groot,
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.
Ik heb begrepen dat bij zijn standbeeld in Delfshaven een bord met een
‘verklarende tekst’ moet komen. Daar
komt dan op te staan dat ie niet zijn
hele leven bij de open haard is blijven
zitten, dat ie nooit een burn-out heeft
gehad, en dat ie als ie dat gekund had
Groen Links zou hebben gestemd.
Tot slot nog een parodie, zoals wij die
na de oorlog zongen:

dat in 1964 de Rotterdamse haven als
grootste ter wereld werd uitgeroepen.
Deze opsomming is een miniem deel
van de stadsgeschiedenis dat nog in
mijn achterhoofd zit. Maar ik deel de
gedachte dat Rotterdam ‘de Koningin
van de Maas’ is, waar het leven zo
krachtig in bruist. Jammer Gerard. De
stembussen zijn weer opgeborgen. Ik
denk niet dat je wens is uitgekomen.
Debatten politici gezien? Niveau
schoolplein, derde klas lager onderwijs. Schreeuwen, scheldpartijen,
schandalig. Weinig of niets over de
toekomst van stad en zijn bewoners.
M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Waar de blanke stop de-her duinen,
afgezet met prikkeldraad.
E-hen waar een mooi wi-hit bordje met
Verboden Toegang staat.
Jui-huich ik aan het vla-ha-hakke
strand,
Met ‘n bekeu-heu-heuring in m’n hand:
“k heb u lief mijn Ne-hee-derland (bis.)
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Luxe Donau cruises nu KORTINGEN tot € 450,- p.p.
10 dg. Klassieke Donau cruise

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

vanaf € 1.298, - nu voor € 948,948,- p.p.
nu kortingen tot wel € 450,450,- p.p.

MS Select Bevedere bij Budapest

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

All Inclusive
Bus excursievakanties
Soest / Duitsland

All Inclusive Hotels
Autoreizen aanbiedingen
All Inclusive Hotel Mutter bahr

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

5 dg. All Inclusve Hotel Jagershof ***

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

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****

Assen / Drenthe

al voor € 369,
369,-- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***

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

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***
Tecklenburgerland / Duitsland
NIEUW 3 dg. al va. € 143,- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud ***

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

All Inclusive Hotel Altastenberg ***

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***

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.

Stadtkyll / Eifel

al voor € 349,
349,-- p.p.

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

Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

gen
Reserveren - aanbiedin
gratis reisbrochure

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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LEEREN ANTIEKRESTAUR
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ANTIEKRESTAURATIE
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INTERIEURADVIEZEN
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURA
Altijd een duidelijk
5 5 + Altijd een du
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
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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.
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Verkleedpartijen horen bij Bevrijdingsfeest
De raadplaat van vier weken geleden bleek duidelijk te algemeen en daardoor
te moeilijk voor gedetailleerde reacties. Het ging om een foto van een viering
van Bevrijdingsdag in Schiebroek in 1965, onder het motto ‘Vrijheid-Blijheid’.
Een optocht van verklede kinderen met versierde fietsen verzamelde zich op het
Rododendronplein bij de Peppelweg. Toch kregen we nog wel reacties over de
Bevrijding en bevrijdingsdag. We combineren ze hier met eerder binnengekomen
bijdragen over dat onderwerp. Met als grootste bijdrage een verhaal dat Henny
van Antwerpen schreef over de beleving van de bevrijding in de buurt van de
Korte Hillestraat.
Henny van Antwerpen: “Eindelijk was er vrede.
De mannen en jongens kwamen weer naar huis.
Veel bloemen en papieren slingers boven de deuren en ‘Welkom thuis’. Op de hoek van de Hillevliet en Asterstraat kwam een vrouw naar buiten
hollen, want op de Putselaan was een Amerikaanse schoolbus met van die kleine raampjes gestopt
en eruit kwam een man met een kaal geschoren
hoofd. De vrouw zei, toen ze elkaar omhelsden:
“Och, kom maar hoor.” Alle vrouwen er omheen
gingen vanzelf meehuilen van vreugde. Ik heb
ook De Bruin naar huis zien komen, de orgeldraaier. Op zijn kaplaarzen. Ze hadden samen
hele kleine kinderen en in de tijd dat De Bruin in
Duitsland zat, is de baby gestorven. Zo af en toe
kreeg ze wat melk van een melkboer uit Capelle.
Die kwam dan de straat inrijden met een wagen
met luchtbanden met een zwart paard ervoor. Ze
hadden al een jongetje van een jaar of zeven verloren in het begin van de oorlog. Hij verongelukte
door een goederentrein die door de straat reed.
Ook hier huilden de vrouwen eromheen, maar nu
om het verdriet...
Een paar maanden eerder hadden wij Zweeds wittebrood gehad op de bon algemeen, nu kregen wij
reuzel en kaakjes, porky porky vlees in blik, knolletjes en aardappelen. Bij de gaarkeuken kreeg je
nu aardappelen met daar doorheen eierenmeel.

Wij hadden een kussensloop met volkoren kaakjes en hadden geen honger meer. Mijn moeder
at met het kussensloop op haar schoot voor het
raam in de voorkamer. Ze had bericht gehad van
het Rode Kruis dat een van de jongens weer thuis
zou komen. Ik was alleen met mijn moeder nog
thuis. De twee jongste meisjes Zus en Bep waren
uitgezonden naar Joure in Friesland.
De straatfeesten waren begonnen. Dik de Kruijff
en Willy Kok liepen verkleed als cowboys en
vrouw Moerland liep verkleed alsof ze op een
oud vrouwtje zat. Op de Hillelaan stond voor café
De Zandhoop een marktkraam en daar bovenop
stond Annie, de dochter van de caféhouder te
zingen. Na acht maanden ging ik weer terug naar
de ambachtschool. Ik leerde voor schilder. Al de
jongens kregen een getuigschrift en moesten het
land weer gaan opbouwen.”
Anneke Jiskoot: “Een jongetje als soldaat bij een
optocht met versierde ﬁetsen. Dan moet het haast
wel Koninginnedag of Bevrijdingsdag zijn, deze
foto. Maar waar? Ik heb echt geen idee. Ik weet
wel dat ik zelf als kind ook meedeed aan dat soort
optochten. Verkleed als engeltje met twee vleugeltjes achterop. Hoe verzonnen die moeders dat
toch allemaal... Jongens gingen vaak als cowboy
of indiaan. Ik kan me ook zo’n verkleedpartij met

Ken je dit nog?

Nr. 164

Ken je dit nog? Arbeidsonrust in Rotterdam. We schrijven 1974. Wie herkent het bedrijf waar het om
gaat? Wie weet er nog wat er aan de hand was? Was u erbij en kunt iets over het bedrijf of deze gebeurtenis vertellen? Hoe heette de straat waar het zich allemaal afspeelde? En hoe liep het af? We zijn weer
razend nieuwsgierig naar uw anekdotes, herinneringen en verhalen. Schrijf een en ander op papier of mail
ons. Dat kan naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook
groter (beter) te zien.

een lampionnenoptocht herinneren. In die lampionnen zaten nog echte kaarsjes. En geheid dat
er altijd wel eentje omviel, waardoor de lampion
in brand vloog. Grote paniek natuurlijk. Vaders
die het vuur uittrapten en jankende kinderen. Nu
lachen we erom, maar toen vond je het verschrikkelijk als je lampion in vlammen opging. Voor
kinderen was er eigenlijk niets leukers dan jezelf
te verkleden en mooi te versieren. Vaak waren er
ook prijzen aan zulke optochten verbonden; voor
de mooist versierde ﬁets of de mooist verklede
deelnemers. Die heb ik trouwens nooit gewonnen,
voor zover ik me kan herinneren. Het leukst vond
ik het altijd vlak achter het muziekkorps te lopen.
Achteraan het muziekkorps liep altijd de grote
trom. Als die een klap gaf, voelde je dat helemaal
in je buik. Prachtig! Opwinding zat in die tijd in
dat soort kleine dingen. Je oma die langs de kant
stond te zwaaien en dat het dan langzaam donker
werd. Als kind vond je het al geweldig dat je zo
lang mocht opblijven. Heerlijke tijden. En daarin
is niet zoveel veranderd, want mijn kleinkinderen
genieten daar volgens mij nog net zo van.”
Hanna van Beuningen: “Dit is vast een optocht
met Bevrijdingsdag. Die zijn er in allerlei dorpen
nog steeds. In de stad volgens mij nauwelijks
meer. Ik heb ze tenminste al jaren niet meer
gezien. Maar eerlijk gezegd ga ik ook niet meer
naar bevrijdingsfeesten. Daar ben ik iets te oud
voor geworden. Ik geniet wel op televisie van het
Prinsengrachtconcert en dat soort viering van de
bevrijding. Het zijn wel altijd bijzondere dagen.
De dodenherdenking om stil te staan bij wat is

gebeurd en wat we nooit mogen vergeten en de
dag daarna toch de vrijheid vieren. Die jongelui
van tegenwoordig weten daar best veel van, heb
ik gemerkt. En dat vind ik heel mooi. Ze beleven
het natuurlijk op hun manier, met popfestivals
en oorlogsﬁlms. Maar dat geeft niets, zolang ze
zich maar realiseren waar het allemaal om draait.
Respect hebben voor iedereen die anders is dan
jezelf.”
Bas Terlouw: “Het ventje op de foto in z’n
militaire pakkie had ik zelf kunnen zijn. Ik stond
er ooit ook zo opgetuigd bij voor een optocht op
Bevrijdingsdag. Later droeg ik dat pakje zelfs nog
een keer met carnaval... Mijn moeder had het zelf
gemaakt van legerstof die nog van het legerklofﬁe
van een oom was geweest. Ik voelde me echt een
soldaat. Ik was toen denk ik tien jaar of zo. Later
ben ik niet in militaire dienst geweest. Ik werd
afgekeurd op te slechte ogen... Ja, die dingen
gebeurden. Echt erg vond ik het niet, want ik had
toen al werk en wilde dat graag behouden.”

Bevrijdingsfeest op de Coolsingel in 1945
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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
Riviercruises

Uw erfcoach en meer

5 jaar be
st

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de afwikkeling
van nalatenschappen:
• om problemen te voorkomen of op te lossen
• om u werk of zorgen uit handen te nemen
• voor een onpartijdige en professionele afwikkeling

sorganisa
rei
t
2014

2015

2016

2017

2018

ound
allr
ie

e

Daarnaast helpen wij bij de vele financiële en/of
juridische vragen die opkomen bij het ouder worden
tijdens leven en na het overlijden.
“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

Volg ons in deze krant via

De mooiste riviercruises met de MPS Horizon

MODE

Mode voor bbeennss
bens
ieder
MODEmoment!
VOOR

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

MODE

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

IEDER MOMENT

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

Romantische Rijn en een vleugje Moezel
vertrek op 24/5 en 2/8

7-daagse riviercruise

vertrek op 14/6 en 23/8
vertrek op 21/6

7-daagse riviercruise

Over de Maas naar Dinant
7-daagse riviercruise

Randmeren en Friesland
7-daagse riviercruise

Rijncruise vanuit Rotterdam
Busreizen

Autoreizen

€ 729*p.p.

vanaf

€ 589*p.p.

Reiscode: crcr446

De Rijn en het Rijndal

8-daagse riviercruise

vanaf

Reiscode: crcr445

Door vier Hollandse provincies
7-daagse riviercruise

Reiscode: crcr447

vanaf

€ 739*p.p.

Reiscode: crcr450

vertrek op 12/7

vanaf

€ 689*p.p.

Reiscode: crcr434

vertrek op 26/7

vanaf

€ 579*p.p.

Reiscode: crcr448

vertrek op 18/10

Vliegreizen

vanaf

Verre reizen

www.dejongintra.nl/riviercruises

€ 569*p.p.

Steden reizen

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

Bel 0180 - 457 803

Tandprothetische
Praktijk
“Hagen”
BV BV
Tandprothetische
Praktijk
“Hagen”
Tandprothetische
Praktijk
“Hagen”
BV
HET VERTROUWDE ADRES VOOR EEN PERFECT KUNSTGEBIT EN ´KLIKGEBIT´ OP IMPLANTATEN

CU

Organisatie van

Mode
Geselecteerde artikelen
presentatieaantrekkelijk geprijsd
dagen
VESTEN
VAN 119.95 NU 79.95
LENTE AANBIEDING

PULLOVERS
VAN 89.95
NU 69.95
Vrijdag
6 en

zaterdag
maart
DIV BLAZERS
VAN7
89.95
NU 69.95
tot 28
mei
Iedere* Geldig
klant
ontvangt
een leuke attentie.
Onze unieke

Bergselaan 285D,
Rotterdam 285D,
Bergselaan
www.bensmode.nl
Rotterdam
T. 010-4653233
www.bensmode.nl
met: Tramlijn 25
T.Bereikbaar
010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 25
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info@tpphagen.nl
www.tpphagen.nl
info@tpphagen.nl
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info@tpphagen.nl
www.tpphagen.nl
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- Wij ontvangen graag uw mening

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial
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Uit de praktijk
Deze Faktor 50+ pagina is de tiende
die Akto voor De Oud-Rotterdammer
verzorgt. Het leek ons een goed idee
om deze pagina deze keer volledig te
wijden aan het erfrecht, nalatenschappen en (het voorkomen van) erfbelasting. Uiteindelijk ligt daar onze grootste
expertise en - zoals blijkt uit de reacties
die we ontvangen - ook de grootste
interesse van de lezers.
In onze praktijk en spreekuren komen
we veel mensen tegen die vragen hebben over hun eigen nalatenschap of
de erfenis die ze ontvangen of zouden
moeten ontvangen maar niet krijgen
omdat andere erfgenamen iets te goed
voor zichzelf zorgen. Een belangrijk
deel van ons werk is dan ook het recht
zetten wat krom was of zorgen dat een
ieder krijgt wat hem toekomt door bij
voorbaat al de juiste maatregelen te
nemen. Dat kan dan in een testament,
maar ook door nu al een goede administratie op te zetten en te zorgen voor
een executeur die de touwtjes bij het
afwikkelen in handen neemt.
Maar niet alles is juridisch of ﬁscaal.
Veel problemen hebben een emotionele
achtergrond. Door die te erkennen en
op juiste waarde te schatten blijkt ondanks oud zeer - afwikkelen van de
nalatenschap vaak wel mogelijk. Ook
hier bewijst een onafhankelijke derde
zijn waarde. Door geen ander belang te
hebben dan de afwikkeling, kan hij/zij
langs de emotionele valkuilen laveren
en ‘rupsjes nooit genoeg’ op afstand
houden.
Wij hopen u met deze special en de
nog komende edities verder te helpen
met vragen en informatie waar u uw
voordeel mee kunt doen.
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Als onterven u te ver
gaat bij een familieruzie
We zijn uit een gezin met
vier kinderen. Met twee van
hen heeft mijn moeder goed
contact, de andere twee zijn
al jaren buiten beeld. Moeder
wil hen niet onterven, maar ik
zie als kind dat wel contact
met moeder heeft, grote problemen ontstaan als moeder
komt te overlijden.
Het is altijd jammer als een erfenis tot
onenigheid leidt. Toch is dat een veel
voorkomend probleem. Niet in de
laatste plaats omdat in veel families
‘lastige’ relaties bestaan. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan de helft
van de Nederlanders geen contact
heeft met een of meer familieleden,
voornamelijk broers en zussen. Een
op de tien kinderen heeft geen contact
meer met de ouders.
Hoe vervelend het ook is, er zijn
gelukkig wel mogelijkheden om dit
probleem aan te pakken en te zorgen

WOZ-waarde en erfbelasting
Voor de aangifte erfbelasting moet
u de WOZ-waarde van de woning
van de overledene opgeven. Is die
WOZ-waarde te hoog ten opzichte
van de werkelijke waarde, maak dan
als nieuwe eigenaren bezwaar. Is
de marktwaarde hoger, dan mag u
toch volstaan met de WOZ-waarde.
Een eventuele hoger bedrag dat u na
verkoop ontvangt, krijgt u dan vrij
van erfbelasting in handen.
Maak een codicil
Niet alles wat u wilt nalaten, hoeft
vastgelegd te worden in een testament. Soms is het beter dat niet
te doen. Heeft u spullen in huis of
sieraden die u aan iemand wilt nalaten, dan kunt u dit ook in een codicil
opnemen. U maakt dan een handgeschreven, gedateerd en ondertekend
stuk waarin u precies beschrijft wie
wat krijgt. Het voordeel daarvan is
dat u het zelf weer kunt aanpassen als
een beoogd erfgenaam wegvalt of als
u tot andere gedachten komt. Spullen
van grote waarde of geldsommen
moet u wel altijd per testament laten
vererven. Nadeel van een codicil is
dat alleen het origineel rechtsgeldig
is; iemand met kwade bedoelingen

dat de nalatenschap van moeder
uiteindelijk netjes geregeld kan
worden. Moeder kan bijvoorbeeld een
executeur in haar testament benoemen
of de kinderen die buiten beeld zijn de
legitieme portie toekennen.
Benoemt moeder in haar testament
een executeur, dan kan deze de
afwikkeling van de erfenis oppakken.
Benoemt moeder een executeurafwikkelingsbewindvoerder, dan
heeft deze verregaande bevoegdheden
waarmee erfgenamen die problemen
maken op afstand kunnen worden
gehouden. Vervolgens legt hij/zij aan
het eind van de werkzaamheden ver-

die een codicil laat verdwijnen kan zo
uw wensen dwarsbomen.
Uitvaartkosten
De kosten van de uitvaart zijn niet bij
de aangifte inkomstenbelasting van
de overledene af te trekken als zorgkosten. Wel kunt u ze in mindering
brengen op de nalatenschap. Trekt
u ze bij de aangifte erfbelasting af,
dan moet u de eventuele uitkering
van een uitvaartverzekering hierop in
mindering brengen.
Legaat uitkeren
Heeft iemand een legaat gekregen
volgens het testament van de overledene, dan heeft hij recht op spoedige
afgifte daarvan. Is het legaat een
zaak, dan moet dit meteen worden afgegeven. Is het legaat een som geld,
dan moet dit binnen zes maanden
beschikbaar worden gesteld; dit alles
volgens de wet. In de praktijk pakt

antwoording af en doet een voorstel
tot verdeling. Als deze executeur de
erfgenamen gedurende het afwikkelingsproces netjes informeert en
probeert hen daarnaast te betrekken
bij de afwikkeling, dan zijn de meeste
zaken vaak goed hanteerbaar.
Daarnaast kan moeder aan de twee
kinderen die buiten beeld zijn en
waarmee u problemen verwacht een
legaat ter grootte van de legitieme
portie of een legaat ter grootte van het
breukdeel van de legitieme berekend
over het saldo van de nalatenschap
toekennen. Het voordeel daarvan is
dat deze kinderen als legataris slechts

dat wel eens anders uit. Bijvoorbeeld
omdat het legaat een kostbaar stuk
betreft en de erfbelasting uit de erfenis of door de ontvanger zelf betaald
moet worden en het nog maar de
vraag is of dat gebeurt. Ook kan het
zijn dat de erfgenamen het legaat
nog niet kunnen uitkeren omdat eerst
het huis verkocht moet zijn. Soms is
dus meer geduld nodig. Ook kunnen
hierover in het testament andere
bepalingen worden opgenomen.
Samen schenken/erven
Kinderen van gescheiden ouders die
van beide ouders schenkingen krijgen, moeten oppassen. Ondanks de
scheiding, geniet het kind toch maar
een keer de vrijstelling schenkbelasting. In omgekeerde situaties geldt
het volgende: erven twee partners
ieder een bedrag van een erﬂater, dan
hebben ze samen toch maar een keer
de vrijstelling voor de erfbelasting.

recht hebben op een bedrag in geld
en zich niet met de afwikkeling/erfenis mogen benoemen. Maakt moeder
geen testament en wordt u na haar
overlijden geconfronteerd met twee
erfgenamen die u liever niet ziet, dan
kunt u ervoor kiezen om met elkaar
(of zelf) voor een onafhankelijke
derde te kiezen. Vroeger was dat vaak
een notaris, maar tegenwoordig zijn
er ook verschillende andere specialisten zoals Akto of erfrecht-advocaten
waarvan u de hulp kunt inroepen.
Wat u op dit moment alvast zou
kunnen doen, is zorgen voor een overzichtelijke administratie. Bewaar ook
de eventuele aangiften inkomstenbelasting en - als moeder geen aangifte
doet - haar jaaropgaven van de bank.
Op deze manier vermijdt u in elk
geval discussie hierover. Bovendien
kunt u hiermee bijvoorbeeld aantonen
dat er geen grote schenkingen zijn
gedaan. Dit kan van belang zijn bij de
berekening van de legitieme portie en
daarmee van het legaat. Onze ervaring
leert namelijk dat ruzie vaak gaat over
vermeende schenkingen aan een of
meerdere kinderen of over het oneigenlijk toe-eigenen van bedragen van
de bankrekening van vader of moeder.

Samen naar de griffie
Wilt u met meer erfgenamen beneﬁciair aanvaarden of verwerpen,
doe dit dan samen op één akte.
Wij raden u dat aan omdat u in dat
geval - ondanks het grotere aantal
erfgenamen - toch maar een keer
grifﬁekosten hoeft te betalen (€
124).
Rente tegen erfbelasting
Voorziet het testament van de
overledene erin dat er een rente
mogelijk is op de erfdelen van
de erfgenamen, dan kan dit een
instrument zijn om later minder
erfbelasting te betalen. De rente
(maximaal 6 procent samengesteld) verhoogt het erfdeel zolang
de langstlevende in leven is. Ook
als er geen testament is, zijn er op
dit vlak mogelijkheden. Pas na
haar/zijn overlijden moet veelal de
rente met het erfdeel uitgekeerd
worden.

l

uw erfcoach en meer

l
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Herdacht
worden
zoals u
bent
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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

Geen mens is
hetzelfde. Dat beseffen
wij als geen ander.
Daarom gaan wij uiterst
secuur om met al uw
wensen. Zo geven we
de gewenste kleur aan
uw uitvaart en wordt u
herdacht zoals u bent.

De Oud

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Snelheid:
15 km/u
Actieradius:
ca. 45 km

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

Voor informatie
0800 - 288 22 55
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

Zeer comfortabele scootmobiel
 digitaal scherm met kilometerteller
 zeer wendbaar
 Gebruikersgewicht: t/m 150 kg
 uit voorraad leverbaar

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

24 uur per dag bereikbaar

Vierwiel scootmobiel
Mercurius - 4

onderdeel van

onderdeel van

WWW.CVU.NL

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

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

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
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
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

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.

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.

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.

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

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.

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
tussen 9:00 - 17:00

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

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Wie zette toch die vlag op Laurenskerk?
Als ik terugdenk aan de oorlog komt bij mij als eerste de angst boven, die dag en nacht aanwezig
was. De angst die zich voor het eerst openbaarde tijdens het bombardement op Rotterdam van 14
mei 1940, dat mijn moeder, broertje van 8, zusje van 4 en ik, 11 jaar, overleefden in de kelder van
onze woning aan de Bergpolderstraat op de hoek van de Bergselaan.
Mijn vader was naar ‘de stad’ om
te proberen zijn baas te bereiken,
teneinde zijn weekloon te ontvangen. Bovengekomen in onze woning
lagen alle ruiten en deuren eruit. Vlak
rondom waren woningen geraakt
door een voltreffer. Bergpolderstraat,
Schieweg, Schiebroeksestraat.

vliegtuigen op weg naar Duitsland, om
daar hun dodelijke last af te werpen.
Soms werden ze gevangen in de
Duitse zoeklichten. Er werd er soms
eentje geraakt en die stortte neer op de
huizen beneden. Op de Noordsingel
tegenover het voormalige gerechtsgebouw is nog een gedenkteken.

Vriendje
Maar de voltreffer die een pand in
de Savornin Lohmanlaan trof, kwam
bij ons het hardst aan. In dat pand
woonde een vriendje van mijn broertje
met zusje en ouders. Zij zaten tijdens
het bombardement ook in de kelder
van hun huis. Het huis stortte deels in.
De waterleiding was stuk. De ouders
hebben hun kinderen door het kelderraampje naar buiten geholpen en zijn
zelf omgekomen.
Zo zijn er natuurlijk in de hele stad
afschuwelijke dingen gebeurd.

Gefusilleerd
Een verschrikkelijke herinnering is
ook de confrontatie met de plek op het
Hofplein, waar kort daarvoor mensen
waren gefusilleerd. Soms waren het
verzetsstrijders, maar ook wel eens
onschuldige burgers die op willekeurige plekken in de stad werden neergeschoten. Soms als vergelding voor
aanvallen op hoge Duitse officieren.

Luchtalarm
Later was er de angst als het luchtalarm afging. En dat gebeurde vaak,
dag en nacht. Als we op school waren,
moesten we onder de banken gaan
zitten en als je op straat was, moest je
in een portiek gaan staan of vragen of
je ergens binnen mocht komen.
Ook ‘s nachts was er de angst. Als het
gezoem te horen was van geallieerde

Huilende soldaat
Bij de razzia’s op 10 en 11 november 1944 moesten, zoals bekend,
alle mannen tot 40 jaar zich melden
om in Duitsland te werk te worden
gesteld. Mijn vader was 46 jaar en dus
vrijgesteld. Toch kwam een Duitse
soldaat bij ons naar binnen. Toen hij
mijn zusje zag, haalde hij een foto
uit zijn zak van ook zo’n meisje, zijn
dochtertje. En hij begon te huilen.
Hongerwinter
In de hongerwinter werden mijn broer-

tje en zusje door de baas van mijn
vader uitgezonden naar gastgezinnen
in het noorden van het land. Ik, 15
jaar, was kennelijk te oud daarvoor.
Op een dag kwam ik lopend terug
uit Bleiswijk, waar je bij een tuinder
spruiten mocht plukken voor eigen
gebruik. Bovendien kreeg je bij een
tuinder, waar op de schoorsteen stond
‘Niets zonder Gods zegen’, een kom
warme pap.
Spitfires
Onderweg greep een man me vast en
gooide me op de grond. Er bleek een
colonne Duitse vrachtauto’s op de weg
te rijden, die onder vuur werd genomen door Engelse Spitfires. Die man
heeft misschien mijn leven gered.
Gaarkeukensoep
Terugdenkend aan de hongerwinter
verbaas ik me er nu nog over dat we
‘t overleefd hebben. Vader hongeroedeem, geen licht, geen warmte en het
was ook nog eens een koude winter.
Als eten: suikerbieten, bloembollen en
de gaarkeukensoep.
Rood-wit-blauw
Ik zou nog veel meer gebeurtenissen
kunnen opschrijven, maar ik wil eindigen met voor ‘het symbool van de
Bevrijding’: de rood-wit-blauwe vlag

de St Laurenskerk, bij het Bevrijdingsconcert op 31 juli 1945

die fier wapperde op de ruïne van de
zwaargeschonden Sint Laurenskerk in
de kale vlakte die eens onze geliefde
stad was. Ik vraag me nog wel eens af
wie dit huzarenstukje heeft geflikt.

C.J. Verver-van Dipte
Charley Tooropsingel 216
3059 WG Rotterdam
010-4216216

Onder Brits vuur op weg naar Den Haag
Wie weet dit nog? De plaats waar het gebeurde was in Overschie…
Het was oorlog. Ik woonde in Blijdorp
en had nog een fiets. Iemand had ‘m
geleend om naar huis te gaan in Den
Haag. Dat was goed, maar het duurde
nogal lang voordat die fiets teruggebracht werd. Dus dan maar terug gaan
halen. Mijn vriendje en ik gingen dat
samen doen. Hoe? Wel, op zijn fiets
en ik op de bagagedrager achterop de
fiets. Misschien nog een kussentje op
de bagagedrager gebonden, want het
was een aardig eindje fietsen.
Zig-zag
De grote weg was toen anders dan nu.
Er liep een speciaal fietspad langs die
weg met een heggetje tussen de weg
en het fietspad voor de veiligheid.
Goed genoeg toen.
We reden net de laatste rij huizen
langs en Overschie zou achter ons liggen. Nog een groot stuk open land met
wat gebouwen die iets met het Duitse
leger te maken hadden. Wat precies
wisten we niet. Maar het was wel
vreemd dat er een paar betonnen mu-

ren over de grote weg waren gebouwd
waar het verkeer zig-zag omheen
moest rijden. En een paar honderd
meter verder nog zo’n stel muren.
Het was een prachtige zonnige dag
en we naderden de eerste betonnen
muren. Klaar om te zigzaggen. Opeens… vliegtuiggeluid. Uit de mooie
blauwe hemel zag ik hoog in de lucht
twee hele snelle vliegtuigen recht op
ons afduiken. Een gillend lawaai in
de lucht en de steeds groter wordende
vliegtuigen die naar ons toe doken.
Moeten ze ons hebben, dacht ik nog.
Een fiets met twee mensjes erop?
Bebloede Duitsers
Paniek. We sprongen van de fiets, zagen een soort kuil in het gras en naast
de neergesmeten fiets doken we zo die
kuil in. We hebben het gehad, dacht ik.
Tijdens deze actie kwamen er projectielen uit de vliegtuigen. Alles ging
zo snel. De vliegers trokken op en
maakten dat ze wegkwamen. En de
projectielen boorden zich in die Duitse

Mosquitos

gebouwen. De dreunen en ontploffingen waren overgetelijk. Even later
kwamen tal van bebloede Duitsers
struikelend naar buiten. What a mess!
Mosquitos
In minuten kwamen er van alle kanten
militairen aangereden. Natuurlijk om

hun kameraden te vinden. Nou, wij
vonden het toen wel best. We gaan
naar huis, zeiden we. Trip naar Den
Haag een weekje uitgesteld. Fiets
weer teruggekregen. Later werd die
alsnog gestolen toen hij weer was
uitgeleend.
De vliegtuigen waren Engelse

Mosquitos werd ons later verteld. De
Duitsers hadden daar een munitieopslagplaats, werd ook verteld. Ik
geloof het!
Hetty Buitelaar
Boezemsingel 204
3034 CC Rotterdam

pagina
10
		
Dinsdag 15 mei 2018

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

Geldig t/m zaterdag 19 mei 2018

Salmono Ripieno

ZONDAG 17 JUNI

Gevulde zalm in een
overheerlijke kaasroomsaus

VADERS HARING EN BITTERBALLEN CRUISE
EEN BIJZONDERE MIDDAGCRUISE OP VADERDAG MET HEERLIJKE
HARING HAPJES EN BITTERGARNITUUR

p/st € 4.29

IEDERE DINSDAG & ZONDAG IN JULI & AUGUSTUS

2 voor

€ 7,99

Z eer geschikt voor de BBQ.
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
Viswinkel binnenhof

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

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
DICHTER BIJ EEN NIEUW STUK NEDERLAND EN EEN HAVEN
IN AANBOUW KUNT U NIET KOMEN
WOENSDAG 4 & 25 JULI, 15 AUGUSTUS
DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN DELTAWERKEN
VAAR OVER ZEVEN RIVIEREN EN ERVAAR ZEVEN
AFWISSELENDE DECORS IN DE HOLLANDSE DELTA
DONDERDAG 5 & 26 JULI, WOENSDAG 22 AUGUSTUS
DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EEN BIJZONDERE REIS DOOR HET ZUID-HOLLANDSE,
GELDERSE EN BRABANTSE LANDSCHAP

NIEUW!

WOENSDAG 11 JULI, DONDERDAG 9 & 30 AUGUSTUS
DAGTOCHT WILLEMSTAD
VAAR MEE OP EEN INDRUKWEKKENDE REIS TERUG
IN DE TIJD NAAR HET TIJDPERK VAN WILLEM VAN ORANJE
DONDERDAG 12 JULI, WOENSDAG 1 & DONDERDAG 23 AUGUSTUS
DAGTOCHT TIENGEMETEN
NIEUW IN ONS ZOMERPROGRAMMA! DAGJE VAREN
EN ONTSPANNEN OP NATUUREILAND TIENGEMETEN

`All you can eat` Wereldkeuken

We zijn op Hemelvaartsdag gewoon geopend
1e en 2e pinksterdagen gewoon geopend

WOENSDAG 18 JULI, 8 & 29 AUGUSTUS
DAGTOCHT WOUDRICHEM
WANDEL DOOR HET MIDDELEEUWS DECOR VAN DE FILM
OORLOGSWINTER EN DE POPULAIRE SERIE DOKTER TINUS

MIS DE THEMACRUISES EN
DAGTOCHTEN VAN SPIDO NIET!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 88

NIEUW!

De Oud-Rotterdammer - Zorgspecial 2016
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Kind in de oorlog Noordsingel
In ‘Ik, kind in de Tweede Wereldoorlog’ heeft Govert A. Janse
(Schiedam, 1937) het kind in hem aan het woord gelaten. Als
volwassene mocht hij naar dat kind kijken; het wilde gezien en
gehoord worden. Het verhaal speelt zich grotendeels af in Rotterdam en Schiedam.
Govert A. Janse was drieëneenhalf
jaar oud toen op de dag na het bombardement op Rotterdam zijn vader
onder zijn ogen werd afgevoerd door
de Duitsers. Hij zou hem pas eind
1945 weer terugzien. Een maand later
werd hij alleen op de trein gezet naar
pleegouders in Breda. Na een jaar
werd hij weer teruggehaald, maar dat
jaar en het gemis van zijn vader, hebben hem gevormd tot wie hij nu is.
De omgeving van de Beukelsdijk,
het Buizenlandje, de Heemraadssingel, maar ook het centrum van
Schiedam spelen een belangrijke
rol in dit boek waarin naast verdriet
en leed ook veel avonturen zijn
beschreven van een jonge knaap in de
oorlogsjaren in Rotterdam-West.

Het boek is verkrijgbaar via de website van De Oud-Rotterdammer en via
de bestelbon op deze pagina. Het kost.
.............................

‘De Noordsingel. Verhalen van binnen en buiten’ is de titel
van een nieuw boek, geschreven door Lida Hoebeke en Conny Rijken. Ze spraken tal van mensen die met de gevangenis
op deze plek in Rotterdam te maken hebben gehad.
Het is natuurlijk vreemd, zo’n enorme
gevangenis middenin een dichtbevolkte Rotterdamse woonwijk. Maar toen
het complex werd gebouwd, stond het
nog in een weiland. In 1872 ging de
gevangenis open. Het gebouw bood
plaats aan zo’n 450 gedetineerden en
evenzovele werknemers. Tot aan 1953
deed het met zijn markante cellenvleugels dienst als gevangenis. Daarna was
‘De Noordsingel’ zoals het complex in
de volksmond wordt genoemd, alleen
nog in gebruik als Huis van Bewaring.
Het pand werd te oud en lang was
sprake van sluiting. 140 Jaar na de
opening sloten in 2012 de deuren van
De Noordsingel dan toch definitief.
Consortium Tuin van Noord is nu
volop bezig met herontwikkeling van
het gebied. De gesloten omgeving
verandert in een open en groen leefgebied waar het mooi wonen, werken en

ontspannen is.
Over De Noordsingel zijn enorm veel
verhalen te vertellen. Lida Hoebeke
en Conny Rijken gingen op onderzoek. Ze spraken veel mensen die er
‘gelogeerd’ en gewerkt hebben. Maar
ook buurtbewoners en mensen die op
de een of andere manier ‘iets’ met De
Noordsingel te maken hadden. Een
selectie van deze grappige, spannende
en verdrietige verhalen is opgenomen
in dit boek.
Citaten van geïnterviewden:
Jan Kuiper, bewaarder: ‘Als bewaarder moet je kunnen corrigeren; je bent
onderwijzer, politieagent, vader, van
alles. Dus moet je ook kunnen zeggen:
En nu wegwezen!’
Gerard Bakx, directeur: ‘Het is ongelofelijk hoe vervlochten mensen zich
voelden en voelen met De Noordsin-

gel. Zowel personeel als gedetineerden
beschouwen het toch als de enige
echte bajes van Rotterdam.’
Mevrouw Stoppelenburg-Klaver,
dochter bewaarder: ‘Het bombardement van 14 mei 1940 staat me nog
goed bij. Een van de bommen suisde
net over ons huis en kwam terecht op
de A-vleugel. Ons hele huis stond te
schudden.’
Reinier Feiner, advocaat: ‘Het pand
had nog echt karakter. Het was er
zoals mensen zich voorstellen dat een
gevangenis is. Hoge plafonds, tralies
voor de ramen, echt de sfeer van eind
19e eeuw.’
Het boek kost 19,75 euro en is te
bestellen via de bon op deze pagina en
via de webshop op www.deoudrotterdammer.nl te koop.

Rotterdamse Cafés
Er komt voorlopig nog geen eind aan en dat is maar goed ook. Deel vier van de boekenserie Rotterdamse Cafés, van
de stadshistorieschrijver Joris Boddaert, is opnieuw een voltreffer. Het begon in 2004 met deel één en het eindigt in
2020 met het slotdeel, vijf. Joris - zelf is hij geen kroegloper - presenteert in het nieuwe deel wederom een vlot en
prettig beschreven historische caleidoscoop van nogal wat Maasstedelijke bruine cafés, buurt- en havenkroegen.
Een behoorlijk aantal van de om en nabij de huidige 650 Rotterdamse cafés bestaat nog steeds, soms zelfs met de
oorspronkelijke naam. Andere zijn verleden tijd.
Deel vier barst weer van de foto’s en
andere illustraties: er staan er zo’n 350
in! Boddaert bekent in zijn boek dat
hij er apetrots op is dat hij de tot nu
toe oudst bekende caféfoto van de stad
heeft kunnen opduiken: die van het
Fransch Koffyhuis aan de Zuidblaak,
vastgelegd in 1871. Joris meent ook de
foto te hebben van het eerste caféterras
in de stad: dat van Van der Dusse op
de Korte Hoogstraat, uit 1895.
Deel vier is gevuld met honderden
anecdotes, een gigantisch hoge berg
sterke verhalen, doorgaans goed
geluimde cafébazen en -bazinnen,

miljoenen getapte biertjes en van al
dat andere dat er destijds in kroegen
speelde. Mensen stapten voor hun
plezier naar binnen en kwamen in
wat voor toestand dan ook weer naar
buiten. Er werd ingenomen, geouwehoerd, gebiljart en gebamzaaid. Het
aanzien méér dan waard zijn de op
beeld vastgelegde mannen en vrouwen
die het pilsje inschonken of het kelkje
vulden, de animeerdames die hun best
deden, de goedlachse innemers en hoe droevig soms ook - de zwalkende
dronkenlappen, die het café ook weer
uit gingen. Het hoorde en het hoort er

nog steeds allemaal bij!
De auteur gaat kris kras door de stad,
óók die van lang geleden. Hij heeft het
over stadsherberg De Romeijn aan de
Schie, net buiten de Delftse Poort. En
over De Nieuwe Nadorst, waar vanaf
1650 aan de Binnenweg dorstige klanten werden bediend. Omstreeks 1700
telde Rotterdam zo’n veertig kroegen
en tapperijen. Joris pendelt van noord
naar zuid en van west naar oost, want
overal waren cafés. De meeste namen
van al die etablissementen zijn in de
vergetelheid verdwenen; andere zijn
blijven hangen of zijn er soms nog.

Het grand-café Pschorr-West aan
de West Kruiskade is verdwenen;
grand-café Loos aan het Hofplein zit
tegenwoordig aan het Westplein.
Joris heeft dit keer het zuidelijk deel
van de stad goed bediend. Hij komt
met allerlei gebeurtenissen en foto’s
over de Cassanova en De Pijp aan de
Hillelaan, Wellens aan de Oranjeboomstraat, Colosseum aan de Slaghekstraat, Courzand op Heijplaat en
de talloze kroegen van de straten en
lanen in Katendrecht. Het waardevolle
van Boddaerts’ serie caféboeken is dat
hij een onderwerp dat tot vóór kort

niet of nauwelijks aan de orde kwam,
voor de stadshistorie heeft vastgelegd.
Zijn eigen motto van de vier - en
straks dus vijf - delen is: ‘Cafés in de
Maasstad - in al hun facetten - door de
eeuwen heen’. En dat maakt hij waar!
(Bram Oosterwijk)
Het caféboek kost in de boekwinkel
55,00 euro. Rechtstreeks bij de auteur/
uitgever betaalt u 39,50 euro. Wanneer
u dit stort op banknr. NL98 ABNA
0243420684 t.n.v. J. Boddaert, ontvangt u het boek per post bij u thuis.
Wél adres vermelden bij overmaking!

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Ik, kind in de Tweede Wereldoorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Noordsingel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nach Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Vergeten verhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Het Grote 40-45 Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Orgelzolders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Verdreven voor de Atlantikwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Rotterdam Frontstad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

12,50
19,75
29,95
7,50
14,95
19,95
18,95
19,95
32,50

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.

pagina
12
Dinsdag 15 mei 2018
		

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

Dutch Swing College Band aan boord ss Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip
Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 3 juni om 16.00 uur kan er zoals altijd weer
gedanst worden op de aanstekelijke muziek van
de wereldberoemde Dutch Swing College Band.
Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie.
Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en
Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip
opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze
traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via
www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.
nl 0900-9203 (45cpm). De vorige optredens waren
in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel
bij, want: op=op!

Zondag 20 en maandag 21 mei
Montmartre aan de IJssel tijdens Pinksterdagen op Leefgoed de Olifant

Op het terras van De Kas op Leefgoed de Olifant wordt tijdens de Pinksterdagen, net als de
voorgaande jaren, van 11 tot 18 uur Montmartre aan de IJssel georganiseerd. Tientallen kraampjes met kunst & creaties, op beide dagen met levende muziek. Zondag om 13 uur is er ook de
toneelvoorstelling ‘Kunst’ door Mooi Weer & Zo. Aansluitend kunt u een kijkje nemen in de unieke
Beeldentuin die tot en met 1 juli iedere week van woensdag tot en met zondag te bezichtigen is.
Gratis parkeren. Slechts een kwartiertje vanaf centrum Rotterdam. Groenendijk 325, Ver-Hitland,
Nieuwerkerk a/d IJssel. Meer info leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders op deze pagina’s.

Dinsdag 22 mei
Liebestod in Sint Lambertuskerk

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.

Onder de titel ‘Liebestod’ laat Eric Koevoets orgelwerken horen van Bach, Liszt, Franck en Wagner, die de luisteraar niet onberoerd kunnen laten. Aanvang: 20.00 uur. Voorafgaand geeft Eric
Koevoets om 19.15 uur zelf een mondelinge toelichting op het programma. St. Lambertuskerk,
Oostzeedijk Beneden 1-3, Rotterdam-Kralingen. Toegang vrij, collecte na afloop.

Vrijdag 25 mei
Bibliotheekcollege De strijd om Vliegveld Waalhaven

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.

In de openbare bibliotheek wordt in het Bibliotheektheater van 16.00 tot 17.00 uur een bibliotheekcollege gegeven over de strijd om Vliegveld Waalhaven in de Tweede Wereldoorlog. De toegang
is gratis. Kaarten kunnen worden gereserveerd via: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/
evenementen/evenement/8522-bibliotheekcollege-de-strijd-om-vliegveld-waalhaven

Vanaf zaterdag 26 mei
Dubbele bodems, niets is wat het lijkt

Jan Gooijer vertelt over strijd om Vliegveld Waalhaven

De Tweede Wereldoorlog in Rotterdam wordt vaak geassocieerd met de strijd om de Maasbruggen, de inzet van
de mariniers én het verwoestende bombardement van 14 mei. De bezetting van het militair Vliegveld Waalhaven
is tot op de dag van vandaag eigenlijk nog bij veel mensen onbekend. Jan Gooijer geeft in het Bibliotheektheater
aan de hand van foto’s en films op vrijdag 25 mei een historisch kijkje in de bezetting van Vliegveld Waalhaven op
10 mei 1940. Meer informatie leest u elders op
deze pagina’s.

In de tentoonstelling ‘Dubbele bodems’ in het Belasting- en Douanemuseum in Rottterdam is niets
wat het lijkt. Een expositie over slimme en inventieve smokkelmethodes. Te zien vanaf 26 mei. Zie
ook: www.bdmuseum.nl.

Zondag 27 mei
Speurhondendemonstratie

Zondag 27 mei is in het Belasting- en Douanemuseum van 14.00 tot 15.00 uur een demonstratie met een speurhond. Hij komt op bezoek
en laat graag zien wat hij allemaal geleerd heeft
bij de Douane. Leuk voor alle leeftijden!

Tentoonstelling Anne Frank in Sportspeeltuin Hillesluis
Het bestuur van Sportspeeltuin Hillesluis
kwam vorig jaar in contact met de Anne Frank
Stichting. Daaruit vloeide het aanbod voort
een reizende tentoonstelling naar Rotterdam te
laten komen. Het gaat om de tentoonstelling
‘Laat me mezelf zijn’ over het leven van Anne
Frank en over de belevingswereld van jongeren
van nu. De gehele maand mei 2018 staat deze
tentoonstelling opgesteld in het gebouw op
onze speeltuin en wij willen iedereen graag uitnodigen deze unieke tentoonstelling te komen
bezoeken. De tentoonstelling werd op 3 mei
geopend door Mevr. Clara Sies-Frank. Scholen
mogen, met dank aan subsidieverstrekker
de gemeente Rotterdam, ook kosteloos een
bezoek brengen aan de tentoonstelling (zie
ook elders op deze pagina’s).

Tot en met 30 mei
Tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’

Sportspeeltuin Hillesluis heeft de gehele maand mei een mooie tentoonstelling in huis. De
expositie gaat over het leven van Anne Frank, maar ook over de belevingswereld van jongeren nu.
De tentoonstelling is tot en met 30 mei dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is
gratis. De speeltuin is te vinden aan de Vlasakkerstraat 12 in Rotterdam.

Donderdag 31 mei en donderdag 14 juni
Opfriscursussen rijvaardigheid senioren

Kaartverkoop jubileumconcert Irene van start

Operettekoor Irene is begonnen met de kaartverkoop voor het jubileumconcert vanwege het 110-jarig bestaan van
het koor. Dat concert vindt plaats op zondagmiddag 7 oktober in Theater Zuidplein. De bezoekers krijgen naast
kooroptredens ook ballet en verrassende gastoptredens voorgeschoteld. Het koor wordt begeleid door een professioneel orkest en de solisten zijn Waldin Roes en Reinout Eeckhout. Dirigent: Marieke Dekker. Regisseur: Thea
van der Riet. Aanvang: 14.00 uur (zie ook elders op deze pagina’s).

De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met Aafje en Veilig Verkeer Nederland weer
twee Opfriscursussen Rijvaardigheid voor Senioren. Deze worden georganiseerd op 31 mei in
het Maasgebouw van het Feijenoord Stadion en op 14 juni in het clubgebouw van de hockeyclub
Rotterdam in Schiebroek. U kunt inschrijven voor de ochtend- of de middagsessie. Beiden duren
3 uur. Inschrijfkosten bedragen €.10,00 per persoon. Dit is 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, tel. 0184-685317 of per e-mail werkgroepsenioren@kpnmail.nl Desgewenst
kunt u bij haar ook inlichtingen betreffende deze cursus inwinnen.

Zaterdag 2 juni

Tentoonstelling over smokkelmethodes

‘Dubbele bodems, niets is wat het lijkt’ heet de nieuwe tentoonstelling in het Belasting- en Douanemuseum. Objecten waarmee is
gesmokkeld, worden op een wel heel bijzondere manier gepresenteerd. Het lijkt of ze zweven of oneindig worden verdubbeld
door spiegels. Een kast vol trucs wordt opengetrokken. Met het
smokkelen in dubbele bodems probeert men de Douane om de
tuin te leiden , hoe slim en inventief is de smokkelaar , het zijn
bijna meester illusionisten en inderdaad, niets is wat het lijkt. In
de tentoonstelling Dubbele Bodems worden je zintuigen continue geprikkeld . Meester illusionist Jochem Nooyen, bekend
van de tv serie rundfunk, neemt je in deze tentoonstelling mee
een wereld van list en bedrog. De tentoonstelling is te zien vanaf
26 mei in het Belasting & Douane Museum www.bdmuseum.nl

Dansen in stijl

in

Het gezelligste avondje uit van de Randstad is
er weer! Het befaamde duo Les Autres neemt u
mee terug in de tijd met een speciaal geselecteerd
repertoire uit de “50’s, 60’s, 70’s & 80’s”. Natuurlijk
vergeten zij ook het “Hollands en romantisch” half
uurtje niet! De avond is all-in voor slechts 15 euro,
dus voor een vaste prijs een compleet avond uit.
Adres: hoek Oost Sidelinge / Ludolf de Jonghstraat
87 Rotterdam. Aanvang 20.25 uur, zaal open 20.00
uur. GRATIS pakeren, 1 minuut rijden vanaf A13/
A20 Kleinpolderplein. Reserveren via www.danseninstijl.nl of bel naar 010-2620464.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zondag 3 juni
Dutch Swing College Band aan boord ss Rotterdam

Zondag 3 juni om 16.00 uur treedt op het ss Rotterdam in de Grand Ballroom de Dutch Swing College band op. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203.

Met korting naar Oudfit in Theater Zuidplein

Zondagmiddag 3 juni speelt het Rotterdams Wijktheater de voorstelling Oudfit in Theater Zuidplein. Ga mee in een verhaal over een seniorenband die zich staande probeert te houden in een
steeds jonger, hipper en sneller Rotterdam.. Met na afloop een gezellig feestje! Aanvang 14.00 uur.
Profiteer van deze speciale kortingsactie en betaal slechts € 4,50 p.p. Bel de kassa (010 20 30 203)
en noem de code ‘Actie Oud Rotterdammer’ of koop uw kaarten online via www.theaterzuidplein.nl
met de promotiecode ‘MUZIEK’. Meer informatie via www.theaterzuidplein.nl.

Lucienne Bloch, Vrouw op stoom in art deco glas

Duik in het leven van Lucienne Bloch en haar tijdgenoten bij
de tentoonstelling ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’.
De jonge talentvolle Amerikaanse kunstenaar Lucienne Bloch
ontwikkelde in de Glasfabriek Leerdam een verbluffend oeuvre
van glazen automascottes en beeldjes. Glaskenner Laurens
Geurtz neemt u mee op zijn zoektocht naar de bijzondere sporen
van haar leven. Aanvang: 14.00 uur. Nationaal Glasmuseum museum, Lingedijk 28-30, Leerdam.

Zaterdag 9 en zondag 10 juni
Kunst-Atelierroute in Capelle

Kunstenaars bezoeken in eigen ateliers tussen 12.00 en 17.00 uur of op verzamellocaties. Start
zaterdag 11 u ur gebouw bij Bungel’s, ‘s-Gravenweg 178. Info: www.kunstkringcapelle.nl.

Donderdagen 21 en 28 juni
Gezellige middagen bij Miniworld Rotterdam

Speciaal in de maand juni organiseert Miniworld Rotterdam elke donderdag een bijzondere middag vol verhalen, waarin de directeur van Miniworld, Marc van Buren, u vertelt over de geschiedenis van Rotterdam aan de hand van onze prachtige miniatuurwereld. Een unieke ervaring met
zijn passie voor Rotterdam, en zijn passie voor Miniworld. U kunt dit arrangement boeken via de
webshop. Het arrangement bestaat uit entree, de presentatie, koffie en gebak. Speciale Prijs: €
12,95 (Reguliere prijs is € 20,45 - Korting: €7,50). Voor meer informatie en uw ticket en reservering: https://miniworldshop.nl/product/juni_verhalenmaand-htm/ Programma: 12:00-13:30 uur:
Entree Miniworld Rotterdam en zelf rondkijken, 13:30-14:30 uur: Presentatie Marc van Buren,
14:30-15:00 uur: Koffie met wat lekkers, 15:00-17:00 uur: Zelf rondkijken.

Zondag 7 oktober
Jubileumconcert operettekoor Irene

Operettekoor Irene bestaat 110
jaar en dat willen de koorleden
vieren! Met een wervelende
show, een enthousiaste balletgroep en verrassende gastoptredens staan zij zondagmiddag
7 oktober op het grote podium
van Theater Zuidplein. Het
programma bevat een selectie
uit operettes die het koor in de
loop der jaren heeft gezongen.
Toegangskaarten kosten € 17,50
per persoon en zijn vanaf nu te
bestellen bij Inge Verstraaten,
010-5921903 of secretaris@
irene-rotterdam.nl Zie ook: www.irene-rotterdam.nl en www.theaterzuidplein.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.

Kunst & creaties en levende muziek bij Montmartre aan den IJssel

Op Leefgoed de Olifant, het parkachtige gebied tussen getijrivier de Hollandsche IJssel en wandelgebied Park
Hitland wordt het tijdens de Pinksterdagen supergezellig. Van 11 tot 18 uur wordt daar de traditionele kunst- en
creatiemarkt gehouden en kunt u genieten van levende muziek van Dick Raat of Duo Daci. Dankzij locatie De Kas
met zijn deels overdekte terras, is deze markt minder weersafhankelijk dan voorgaande jaren. Zondag om 13 uur
is er bovendien de toneelvoorstelling ‘Kunst’ door Mooi Weer & Zo. U kunt van de gelegenheid gebruik maken
om de Beeldentuin te bezoeken, waar ruim tien gerenommeerde kunstenaars hun werk exposeren tot 1 juli. De
prachtige kunstvoorwerpen in het lentegroen geven een bijzonder tintje aan deze dag. Een heerlijk familieuitje
dus. Meer informatie vindt u via leefgoed.nl/agenda waar u ook andere activiteiten kunt vinden, of door te bellen
met 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.

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 over de meest recente verkeersregels en -tekens. Tevens
maakt u een ritje van een half uur in uw eigen auto begeleid door een ervaren rit adviseur. 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.

Oergezellige middag vol muziek
In Theater Zuidplein is zondag 3
juni de voorstelling ‘Oudfit’ van
het Rotterdams Wijktheater te
zien. De band Oudfit bereidt zich
voor op wellicht hun allerlaatste
optreden. Na het wegvallen van
drummer Rinus weten ze niet
of ze wel door kunnen gaan.
Marlon, een jonge god van 23
met energie voor tien, probeert
daar een stokje voor te steken
en de bandleden opnieuw te
motiveren. Gaat het hem lukken
of verdwijnen de muzikanten
definitief achter de geraniums?
Iedere voorstelling eindigt in een
gezellig feestje waar gedanst en
gesjanst mag worden. Vraag uw
favoriete plaatjes aan!

Donderdag verhalendag in juni bij Miniworld

21 en 28 juni vertelt de directeur van Miniworld, Marc van Buren, over Rotterdam aan de hand van de prachtige
miniatuurwereld. Een bijzondere ervaring want vertellen kan hij. Wie kent bijvoorbeeld het bijzondere verhaal
van de Breepleinkerk? En wist u dat Diergaarde Blijdorp volledig ontworpen is door de architect Sybold van
Ravesteyn? Voor een middag plezier bij Miniworld, verhalen over Rotterdam en koffie en gebak kunt u via de
webshop uw ticket boeken: https://miniworldshop.nl/product/juni_verhalenmaand-htm/

Lucienne Bloch, Vrouw op stoom in art deco glas

Geïntrigeerd door het verbluffende oeuvre van glazen automascottes en beeldjes van Lucienne Bloch ging glaskenner Laurens Geurtz (co-auteur van ‘’Copier compleet’ en
‘Glasschool Leerdam’) op zoek naar de sporen van haar leven. Hij bezocht haar kleindochter in Amerika en kreeg daar
toegang tot het familiearchief, waar hij schetsen, brieven en
foto’s kon inzien. Samen met Luciennes dagboeken ontstaat
een goed beeld van haar leven, haar verblijf in Leerdam en
het glaswerk dat ze hier maakte. Dit werk vormt de basis
voor de tentoonstelling ‘Art Deco Glas, belofte voor het
moderne’, vanaf 1 juni te zien in het Nationaal Glasmuseum.
Duik op zondag 3 juni, samen met Laurens Geurtz in een
tijd, waarin vrouwen zich voorgoed ontdoen van het korset,
stemrecht krijgen en meer zelfstandigheid vergaren. Kom
meer te weten over het leven van Lucienne Bloch en tijdgenoten en bekijk daarna met deze kennis de tentoonstelling
‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’.
Kosten: € 5,00 p.p. exclusief entree museum. Reserveren is
noodzakelijk. Meld u aan via reserveringen@nationaalglasmuseum.nl of van dinsdag t/m zondag via 0345-614960.
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21 MEI
2E PINKSTERDAG

GEOPEND 11.00-17.00 UUR

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

Ze zijn er weer, heerlijke
Hollandse kersen van
kersenkwekerij Jomajole
Maandag tot en met
zaterdag zijn wij open, zondags gesloten.

GEOPEND 12.00-17.00 UUR

Voor de meeste actuele informatie zie onze website of facebookpagina

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

DE GOEDKOOPSTE
VLOERENSPECIAALZAAK
VAN NEDERLAND

Wegens gezondheidsreden
vanaf 12 mei gesloten

VLOER HET ZELF
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Lylantse Baan 3,
Woonboulevard Capelle XL.
Tel. 010-2640110.

Wilt u ook
hier
staan?
Wij wensen
u
prettige kerstdagen
Bel 0180-820244

Gevestigd in: Almere, Amsterdam,
Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel,
Eindhoven en Helmond.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
Bel vrijblijvend voor een offerte
010-4101284 en 06-15480086

&
ZONDAG 27 MEI

HET AARDAPPELPAKHUIS
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

WWW.VLOERHETZELF.NL

OOk adverteren in
de Oud-rOtterdammertjes?

Voel u zeker met een kunst- of klikgebit!

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

Bel:
0180-820244

PROTHETIEK - NARCOSE - OR - 255x181

Mensen met slechte
eigen tanden of een
los kunstgebit kiezen
tegenwoordig vaak
voor een prothese
op implantaten, zgn.
klikgebit. Met een
klikgebit ervaart men
minder pijn en omdat
deze muurvast zit
op de kaak kan men
comfortabel eten,
praten en lachen.

L A AT U W E E R L AC H E N

Kennismakingsgesprek
Heeft u nog uw eigen
tanden, maar denkt u een
kunst- of klikgebit nodig
te hebben?
Maak dan nu een
gratis afspraak voor
een persoonlijk
behandeladvies en
begroting.
Betaling in termijnen
mogelijk van kosten die
niet worden vergoed.

ONZE VESTIGINGEN
Gouda
Capelle aan den IJssel
Rotterdam Ommoord

Over SmileClinic
Bij SmileClinic werken
tandartsen en
tandtechnici in het
laboratorium nauw
samen. Zo doen we er
alles aan om uw gebit
aan uw wensen te laten
Angst voor een behandeling voldoen en kunnen
bij de tandarts?
wij u op een snelle,
Bij ons kunt u ook onder
professionele wijze
algehele narcose worden
helpen.
behandeld. Zie ook:
Maak nu een afspraak.
www.narcodent.nl
U kunt direct terecht.

Rotterdam IJsselmonde
Vlaardingen
Zwijndrecht
Dordrecht

Direct terecht!
Bel 010 - 760 5005

GRATIS
WAARDECHEQUE
ter waarde van E 50,-

Uw gebit
is ons visitekaartje!

www.smileclinic.nl

te verzilveren na een volledige
(klik)prothesebehandeling
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AFSCHEID VAN HENK SCHOUTEN
STADION

Henkie scoorde graag en héél vaak

Met dokter Casper van Eijck in actie voor ‘Support Casper’
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Humor en verdriet,
dichter bij elkaar
kán niet!
Een kleine week voor zijn overlijden
dicteerde Henk Schouten (86) tekst
voor de rouwkaart aan kleinzoon
René: “Het grootste feest van mijn
leven zal ik zelf niet meemaken”.
Wrange humor? Nee hoor, de realiteit
en Henk ten voeten uit. Hij leed al geruime tijd aan alvleesklierkanker en
zei tegen elke vriend dat hij er al niet
meer was geweest als ‘ie niet had
geleefd volgens de richtlijnen van
zijn dokter Casper van Eijck. Maar
dat het afscheid er aan zat te komen,
was zo klaar als een klontje.
De aanhef van de rouwkaart bepaalde in feite de
sfeer van de uitvaartplechtigheid. Hoeveel verdriet zijn vrouw Nel, dochters, verdere familie
en vrienden ook hadden, de plechtigheid moest
en zou er één worden om nooit te vergeten. En
dat gebeurde! De honderden genodigden zaten
allen met een witte roos in de hand rond de kist
in het crematorium aan de Maeterlinckweg, de
plechtigheid en het feestje konden beginnen.
Droeve, intens gemeende teksten werden
afgewisseld met verhalen ‘van toen’ waar een
glimlach niet bij weg kon blijven. Spontaan hard
lachen bij het prachtige verhaal van Sander de
Kramer wiens vader Piet jarenlang met Henk samen had gevoetbald bij de Excelsiorveteranen.
Als ‘broekie’ moest Sander ook wel eens ‘vlaggen’ bij die ‘oude garde’ en die scholden hem
stijf als hij de vlag omhoog had moeten steken
in hun ogen. Gerard Kerkum (87), oud-speler en
-voorzitter van Feyenoord die zelf een moeilijke
periode doormaakt, vertelde een bewogen
levens- en voetbalverhaal over Schouten.
Gerard werd naar en van het katheder onder-

steund door Jan de Jong, de huidige directeur
van Feyenoord.
Moppen werden er verteld, niet te schuin maar
wel over ‘een scheet in de lift’. Als Henk indertijd de mop zelf vertelde, hoorde je de clou vaak
niet omdat zijn tekst onverstaanbaar werd door
Henk’s gierende lach. En entertainment! Lee
Towers zong en de gasten zongen op verzoek,
mee. ‘You’ll never walk alone’ schalde onder
andere door het crematorium. Uniek!
Tweede record
Voor Henk postuum een tweede record. Nadat
hij in 1956 voor Feyenoord tegen De Volewijckers tien doelpunten had gescoord - er werden
negen treffers geteld door ‘de scheids’ die,
ondanks de raszuivere nummer 10, tegen Henk
zei dat negen wel genoeg was - stond nu het
crematorium ‘op z’n kop’ door een superieur
afscheid. Dat wordt vermoedelijk ook niet meer
overtroffen. En de meegebrachte witten rozen?
Die zijn door de familie meegenomen naar huis
en Nel zei vorige week: “Prachtig, driehonderd
witte rozen in huis”. Waarom witte rozen Nel?
Zij: “Wat maakt het uit? Henk was kleurenblind”. Humor en verdriet kunnen niet mooier
worden gekoppeld.
Henk Schouten was al jaren en tot het laatst
altijd te gast op vrijdagmorgen aan de koffietafel
van het bedrijf van Aad Veerman in Prinsenland. Daar genoten oude (sport)rakkers als
Rob Jacobs, Hans Rijshouwer, Gerard Weber,
Theo Buis, Leen van Oost, Aad Veerman, Jan
Penters, Thomas Haak, mijn persoontje en nog
een paar onregelmatig binnenvallende Rotterdamse vrienden, vooral van Henkie. Het staat
vast: de koffietafel bij Veerman zal nooit meer
ouderwets zijn nu Henk Schouten er niet meer
bij kan zijn.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Schouten en zijn vriend Lee
Towers in de Kuip te gast bij Willem van ’t Wout, zichtbaar op de
achtergrond

Hun favoriete box in de Kuip, onder het bordje ‘Hangouderenplaats’ en de foto van Coen
Moulijn, de clubmannen bij elkaar: Cor van der Gijp, Henk van der Bijl, Henk Schouten, Rein
Kreijermaat en Eddy Pieters Graafland.
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!
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Zondag 20 mei Brunch Cruise (pinksteren) € 49,50 p.p. all-in
Zaterdag 26 mei Moonlight Dinner Cruise
€ 62,50 p.p. all-in
Zondag 3 juni
Brunch Cruise
€ 45,00 p.p. all-in

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Moonlight Dinner Cruise
Brunch Cruise (vaderdag)

va. € 1750,- All-In

Zaterdag 9 juni
Zondag 17 juni

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

Woensdag 20 juni Dagtocht Heusden
Zaterdag 7 juli
Dagtocht Emmerich
Zaterdag 25 aug Dagtocht Volendam

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland

Dr. Wim Mandemakers, Erasmus MC

Draag bij aan de
oplossing voor Parkinson.

€ 62,50 p.p. all-in
€ 49,50 p.p. all-in
€ 57,50 p.p.
€ 69,50 p.p.
€ 71,50 p.p.

Steun het
wetenschappelijk
onderzoek.

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

IBAN: NL10ABNA0504201530

De Oud

Oplage: 120.000 ex.

Info en boekingen: Rederij Fortuna BV, 0181 - 626126
Zie ook www.partyschepen.org
Informatieavond 13 juni

Pijn aan uw voet
of enkel?

Dé krant voor de 50-plusser

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

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

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

Pijn aan uw voet of enkel kan een flinke belemmering
zijn. Dhr. M.H.M. van Haagen, orthopedisch chirurg,
vertelt op woensdag 13 juni op onze informatieavond
over de mogelijke oorzaken en de diverse
behandelmogelijkheden.
Geef u op via onderstaand e-mailadres. Er zijn
geen kosten verbonden aan deze avond en u
kunt gratis parkeren op ons parkeerterrein
(voorbij de slagboom).
Specialist:

Dhr. M.H.M. van Haagen

Onderwerp: Voet en/of enkel
Datum:

Woensdag 13 juni

Tijdstip:

19.00 – 20.30 uur

Locatie:

Medinova Kliniek Zestienhoven

Aanmelden: consult16h@medinova.com
Daarom Medinova
• 100% verzekerde zorg
• Korte wachttijden
• Altijd dezelfde specialist

UNIEKE COMBINATIE
hoog-laag bed en luxe
boxspring in één
NIEUWSTE
MODEL
2018

voldoet aan de eisen
van de thuiszorg
uw bed en/of matras
volledig op maat

GroenLisse staat garant voor een stijlvolle en functionele
boxspring op maat. Een nieuwe, unieke combinatie van een
hoog-laag bed en een boxspring in één. Onze hoog-laag
boxsprings zijn elegant, ergonomisch, praktisch en voldoen
aan alle eisen van de thuiszorg, zodat u nu én in de toekomst
comfortabel langer thuis kunt blijven wonen.
Kom proefslapen in onze showroom!
Maandag t/m vrijdag open van 08:30 uur tot 17:00 uur
Zaterdag open van 10:00 uur tot 13:00 uur
Burgemeester Keijzerweg 14, Papendrecht
078 303 1635
www.groenlisse.nl

• Onze patiënten waarderen ons met
een 8,8 op Zorgkaart Nederland

Vliegveldweg 65, Rotterdam, 010 – 298 98 98
www.medinova.com

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
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‘We krijgen ons niet meer warm’
De Goudsesingel. Een lange straat waar ik destijds mijn tweede baan begon. Met aan zijn zijde de brede Mariniersweg. Je
woonde daar ‘op stand’ met het centrum van Rotterdam aan je
voeten! Beneden waren winkels en bedrijven gevestigd. Daarboven bevonden zich woningen.
Ik werkte bij een groothandel in
bruin- en witgoed. Het bedrijfspand
was voorzien van een grote etalage.
Bij binnenkomst bevond je je in de
toonzaal, daarachter het kantoor, voorzien van een glazen wand die ervoor
zorgde dat de showruimte in de gaten
gehouden kon worden.
De deurbel ging. Ik kroop achter
mijn bureau vandaan om de klant
vriendelijk te ontvangen. Voor mij
stond een echtpaar dat al behoorlijk op
leeftijd moest zijn, gezien de manier
waarop zij zich bewogen. Meneer
stond wat voorover gebogen, met een
wandelstok in zijn hand, zijn gezicht
behoorlijk gerimpeld. Hij werd ondersteund door zijn vrouw, die een grote
bruine leren boodschappentas aan haar
arm had bengelen die al net zo oud
zou moeten zijn als de leeftijd van hen

samen gezien de staat waarin deze verkeerde. Nog maar een handvat, vies,
vuil en afgeknaagd door een of ander
monster. Ik liet ze binnen. Ze waren
aandoenlijk om te zien. Zij kordaat,
rode wangen, brildragend en gezet.
Hij, lang postuur, keurig in het pak,
buikje en druipende neus. Zijn kale
hoofd werd afgedekt met een rood
petje. Ik had met ze te doen en bood
ze een stoel aan: “Wat kan ik voor u
betekenen?”
“Wij hebben het elke nacht koud en
krijgen ons niet meer warm.” Ik was
in staat ze in mijn armen te nemen,
de stakkers. “Onze verwarmingsdeken doet het niet meer”, vertelden ze
me in uiterst beschaafd overdreven
Nederlands. “Kan deze nog worden
gerepareerd hij is al tamelijk oud.”
Ze opende de tas. De geur die eruit
kwam deed mijn bovenlip omkrullen.

Twee koffie...

Nog nooit had ik beschimmelde luizen
geroken. Ik wist zeker, dit moesten
ze zijn!
“Gaat u hier maar zitten, dan ga ik
even bellen.”
Kleinigheid vergeten
Net voordat ik richting mijn telefoon wilde lopen, hadden ze mij nog
iets te zeggen: “Juffrouw, wij zijn
nog een kleinigheid vergeten erbij
te vermelden. Wij hebben de deken
door midden geknipt. Wij hadden een
tweepersoonsbed en hebben inmiddels
een lits-jumeaux aangeschaft. “
Oh mijn hemel, hoe moest ik serieus
blijven. “ik zal het doorgeven”, kwam
er nog net uit mijn mond voordat ik
schaterend van de lach op mijn bureau
viel. Mijn collega’s vroegen zich af
wat er met mij aan de hand was. Het
duurde een behoorlijke tijd voordat ik
eindelijk serieus kon uitleggen welk
probleem er speelde.
De importeur vond het verhaal zo
uniek dat hij beloofde zo spoedig mogelijk, zonder kosten, een nieuwe deken te zenden. Wat een blije gezichten
toen ik het hen vertelde. Op de vraag
of ik de defecte verwarmingsdeken
in de container kon gooien was het
antwoord nee. Zij zouden hun zoon
vragen ernaar te kijken. Wellicht kreeg
hij de thermostaat weer werkende. Ik
keek ze na toen zij schuifelend weer
richting huis gingen met de spraakmakende deken die ervoor had gezorgd
dat ik met een zachte glimlach
achterbleef.
‘Wat glimt-ie weer mooi’
Omdat ik de jongste telg daar was,
behoorde kofﬁe serveren bij een van

Goudsesingel

mijn taken. Dus ook die middag dat
mijn baas hoog bezoek kreeg. De
directeur van een groot concern. Op
de toonzaal was een hoek ingericht die
dienst deed als spreekkamer. Annie,
een heerlijk plat Rotterdams pratende
dame, onze interieurverzorgster had ‘s
morgens ‘es lekker de vloer geboend’
met was. “Kaik es meid wat glim tie
weer mooi hé, niet dan, effe ﬂink te
keer gaan, dan hebbie ook wat. Allemachie mijn borsten zijn er zo van
uitgerekt dat ik ze drie keer om mijn
kippenekkie kan draaien, Tijd voor ‘n
sjekkie aan m’n bekkie”, bulderde ze
van de lach. Altijd feest als zij er was
met haar uitspraken.
Uitglijer
“Twee kofﬁe graag, met melk en
suiker” was de opdracht. Achter in
de keuken zette ik de kopjes keurig
op het dienblad. Klaar om geserveerd
te worden. Rechte rug, glimlach, kin
omhoog en gaan. Op mijn splinternieuwe laarzen met gladde zolen liep

ik de toonzaal op: “De kofﬁe heren!”
Ik draaide drie keer rond mijn as, probeerde de kopjes te redden en oh mijn
hemel daar ging ik. In plaats van de
kopjes keurig netjes op het tafeltje te
zetten kreeg de directeur deze in zijn
schoot geworpen en lag ik met mijn
benen wijd voor de heren te spartelen
op de grond. “Meid wat bennie nou
aan ‘t doen, lekker aan het schaatsen?”
Annie stak haar neus om de hoek. In
mijn ooghoek zag ik haar met een
dweil aan komen lopen om het kruis
van meneer te deppen. Ik kon haar nog
net tegenhouden nadat ik overeind was
gekrabbeld en druipend afging....
Man, man wat was ik blij dat dit niet
mijn ontslag betekende. Ik kan er nog
steeds om lachen als ik denk aan deze
tijd. De Goudsesingel met zijn Gouden
verhalen!
Anita van Bruggen-Knape
evanbruggen@hetnet.nl

De familie G. Grollé opende in maart
1965 hun nieuwe winkel in luxe textiel
aan de Admiraal de Ruyterweg. Wie
kent hun namen?

Door de lens van Hartog (245-246)
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.

Het gemeentebestuur van Rotterdam ontvangt in maart 1965 verzetsboeken. Wie zijn de
functionarissen? Reacties: reinw@telfort.nl
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Een stuntende ober op het station
Het Maasstation, dichtbij de Maas, had uiteraard een restauratie en daar was tevens de werkplek
van mijn vader. De oorlogsjaren hebben een flinke beschadiging aangebracht, maar het station
is, na weer wat te zijn opgeknapt, in bedrijf gebleven tot in 1943 toen het werd gesloten: er reden
geen treinen meer…
Mijn vader had een kantoortje waar
hij, behalve zijn werk in de restauratie,
één en ander bestierde, administratie
en zorgen voor Hans de kat. Die kat
zat, als mijn vader aan zijn bureautje
zat te werken, op een hoek van het
bureaublad te wachten. Geduldig,
tot mijn vader, als hij tussendoor een
uurtje pauze had, even naar de walkant
van de Maas toog om een hengeltje uit
te werpen.
Komfoortje
Meestal had de kat dan even later het
geluk een voorntje en/of een bliekje te
mogen verschalken. Hans zat roerloos
naast mijn vader alles aan te zien. Na
de vangst van de visjes trippelde hij
parmantig naar het kantoortje. Daar
had mijn vader een steelpannetje,
waarin de visjes even op een komfoortje de kook over zich heen kregen.
Vervolgens verorberde Hans ze als een
smakelijk maaltje van een bordje.
Kadetje
In de hoek van het restaurant stond

een tafeltje gereserveerd. Aan dit
tafeltje kreeg ik, als ik wel eens mocht
komen, van tante Bets een kadetje met
daarop gesneden een balletje gehakt.
Die twee, aan elkaar gebakken, beboterde bolletjes behoren nog altijd tot
mijn lekkerste herinneringen.
Het bewuste tafeltje stond naast een
raam met zicht op het perron, waaraan
de trein gereed stond om ons naar
Driebergen te brengen. In Driebergen
woonde mijn oma in de Wethouderslaan 16, een woning van het type
‘twee-onder-één-kap’, waaraan ik nog
steeds met heimwee terug denk.
Ober
Die trein, vertrekkend van het Maasstation, reed via Gouda naar Utrecht,
waar je moest overstappen voor een
trein naar Driebergen, maar als ik me
niet vergis waren er ook doorgaande
treinen (naar bijvoorbeeld Leeuwarden), zodat je zonder overstappen op
het perron van station DriebergenRijssenburg kon uitstappen.

Dat station Driebergen was in die
beginjaren ‘40, behalve een ‘overstapperron’, beroemd om zijn koffie serverende ober: die man moest kampioen
zijn op de ‘honderd meter’ en ik heb
hem een keer die stunt zien uithalen.
De trein reed al en begon snelheid te
maken, de rennende ober droeg op
schouderhoogte, op zijn naar boven
gerichte handpalm, een dienblad waarop bekertjes koffie stonden te wachten
op de grijpende handen van dorstige
passagiers die uit het coupéraampje
hingen. Als de ober op gelijke hoogte
was met de koffieklant, liet deze het
gereed gehouden geld vallen en griste
een bekertje van het blad. Of dit ooit
een keer fout is gegaan (koffie over
het hoofd van de ober of de ober net te
laat om zijn ren in te houden aan het
eind van het perron?) weet ik niet en
moet worden gezien als een te grillige
vorm van humor.
Vlooienplaag
Ook herinner ik mij dat de treinen,

Ingang van het perron van het Maasstation

zolang die nog reden in die jaren,
aparte coupés hadden, voorzien van
zitbanken overtrokken met een grijzige dik-stoffige bekleding, die best
lekker zaten, maar qua onderhoud iets
te wensen overlieten. Het moet een
vlooienplaag zijn geweest.
Wij, als niets vermoedende reizigers,
namen een ongekend aantal van die
bruinzwarte springertjes mee naar
huis… Nóg zie ik, op de rand van mijn
bed zittend, die indringers tegen mijn
blote benen springen. De geëigende
methode destijds ter bestrijding van
deze plaag werd beslecht tussen twee

duimnagels, als mij is toegestaan
deze wellicht wat gênante uitleg te
debiteren…
Sommige dingen in dit verhaal zijn al
eens eerder verteld, maar zij maken
mede deel uit van het geheel aan
gebeurtenissen en een zeker verband
daartussen in die ‘onvergetelijke’
roerige en vernietigende jaren…
Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
010-4705768

Het dagboek van mijn oom
In De Oud-Rotterdammer van 12 juli en 6 september vorig jaar
stonden herinneringen aan de bombardementen op de Robert
Fruinstraat en de Schietbaanlaan, in 1940 en 1944. Hierover heb
ik ook nog enige informatie van mijn oom.
Mijn vader, zijn broer en zijn ouders
woonden in die tijd in de Robert
Fruinstraat op nummer 47a, pal achter
de Schietbaanlaan. Dat huis kan ik me
nog goed herinneren. Aan de overkant
stond het nieuwe gebouw (de uitbreiding) van het Rotterdams archief aan
de Mathenesserlaan. Je kunt in de
straat nog goed zien welke delen na
1945 nieuw gebouwd zijn. Later heb
ik zelf enige jaren op nummer 25a van
de Robert Fruinstraat gewoond, tot het
gerenoveerd werd. De geëtste glazen
deur uit de hal heb ik toen nog gered
en is nu mijn keukendeur.
Dagboek
De broer van mijn vader, John van
der Noordt, hield in de oorlog een
dagboek bij. Het was inderdaad zo dat
hun wijk al vóór het grote bombardement van 14 mei 1940 is gebombardeerd, namelijk op 12 mei 1940. Dit
zijn fragmenten uit zijn dagboek over
de bombardementen.
Bominslag
Eerste Pinksterdag 12 mei 1940
rond één uur ‘s nachts vallen enige
bommen. Wij blijven in bed en weten
niet wat er gebeurd is, tot we om

omstreeks vier uur (als het licht wordt)
opstaan. Dan zien we de vernielde
woningen aan de Schietbaanlaan en
de schade aan ons eigen huis. Er zijn
onder andere twee zware bommen op
huizen aan de Schietbaanlaan gevallen. Aan onze kant van de Schietbaanlaan zijn vier huizen zo zwaar
beschadigd, dat ze afgebroken moeten
worden.
We ruimen de ergste rommel op. We
zien dat een oude man op een brancard
van de veranda van de tweede etage
wordt neergelaten. We maken het huis
voorlopig een beetje dicht. De aankomende twee nachten slapen we bij
oom Harry (deze oom woonde vlakbij
in de Van der Palmstraat).
Bombardement
Dinsdag 14 mei 1940. ‘s Middags
tijdens het bombardement zien we
alleen de vliegtuigen en de ontieglijke
rookwolk. In de loop van de middag
houden gas- en watertoevoer en ook
de radiodistributie op. Later in de middag horen we eerst dat Rotterdam, en
kort daarna, dat Nederland zich heeft
overgegeven. ‘s Avonds zien we in de
verte de vlammen.

Ook station Rotterdam Delftse Poort werd getroffen door het bombardement

Halfbladig bulletin
15 mei. Ik fiets langs allerlei wegen
naar het getroffen gebied, maar ik kan
er niet ín komen. Op enkele plekken
zie ik nog iets branden, onder meer
de Binnenweg en station DP (Delftse
Poort). Er is bij ons weer water, maar
in het grootste deel van de stad is het
er nog lang niet. Gas evenmin. Van het
Nieuwsblad verschijnt een halfbladige
bulletin-editie, die op straat gratis
wordt uitgedeeld. Om 20.20 uur wordt
de stroom in de hele stad uitgeschakeld, daar velen niet verduisteren, omdat zij denken dat dit niet meer hoeft.

Donderdagochtend 16 mei om 03.30
uur wordt de stroom weer ingeschakeld en werkt de radiodistributie weer.
28 januari 1942 - Voor het eerst gaat
de sirene tegenover ons. Het wordt een
flink bombardement (circa75 doden)
(dit was een RAF-bombardement met
71 doden).
29 november 1944 - Mijn huis getroffen. Ondertussen is er in Rotterdam
geen gas en elektriciteit meer (Dit
bombardement was een aanval op de
Sicherheidsdienst aan de Heemraads-

singel, dat echter slechts beschadigd
raakte. Er werden voornamelijk
woningen getroffen, en het archief aan
de Mathenessersingel raakte beschadigd, al bleven gelukkig de archieven
gespaard).
Als iemand nog herinneringen heeft
aan mijn oom John, hoor ik het graag.
Ik heb hem namelijk maar kort meegemaakt.
Nicolette van der Noordt
veldenoordt@casema.nl

Dinsdag 15 mei 2018

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

Vergeten bombardement
Vaak hoorde ik mijn -vorig jaar
overleden- vader Rob de Bruin
over het vergeten bombardement
van 31 maart 1943 vertellen. Hij
was 13 jaar, de oudste van tien
kinderen. We zijn steeds meer
gaan beseffen welke invloed deze
gebeurtenis op het leven van de
kinderen van toen heeft gehad, tot
in hoge ouderdom toe.
Mijn vader was op zolder bezig het werkkamertje van mijn opa op te ruimen, toen
hij door het zolderluik de bommenwerpers
zag aankomen. Hij wilde met broer Bert
buiten gaan kijken, maar dat verbood oma
hem ten strengste. Toen de bommen op hun
wijk vielen is oma met acht kinderen die
thuis waren op de overloop gaan staan. De
twee oudste jongens, Rob en Bert, stonden
in het trapgat en hielden het gezin tegen,
elke keer dat ze door de luchtdruk naar het
trapgat werden getrokken. Het huizenblok
waar ze woonden, de Dirk Danestraat, bleef
gedeeltelijk staan, maar een ander stuk van
het blok was helemaal verwoest. Van hun
eigen huis waren de ruiten eruit geslagen.
Mijn tante Annie, toen een kleuter, kan nog
steeds met verbijstering vertellen hoe hun
gordijnen werden gebruikt om de doden
te bedekken. Zelf was ze op weg naar de
kleuterschool in de Hudsonstraat toen het
bombardement begon. Een voorbijgangster heeft haar snel thuis afgeleverd. Haar
twee broertjes waren op weg naar de lagere
school en zijn door vreemden een schuilkelder ingetrokken. Pas na het sein dat alles
veilig was, kwamen ze thuis. Tante Annie
weet nog precies dat haar moeder riep: “Oh,
nou zijn ze er allemaal!”
Bij het uitgeslagen raam knielde mijn oma
met de kinderen bij een stoel om God te
danken voor Zijn bewarende Hand over hen.
Haar man, mijn opa, was aan het werk bij
Wilton toen het bombardement begon. Tijdens het luchtalarm wilde hij snel de tram
pakken om naar huis te gaan. Die miste hij
en en hij rende toen naar huis. De straat was
op bevel inmiddels ontruimd, maar oma was
met de kinderen binnen gebleven. Opa riep
uit: “Ik dacht dat ik alles verlóren had, maar
ik héb alles nog.” De gemiste tram stond bij
het Marconiplein, verwoest! Ook zijn leven
was wonderlijk gespaard. Hierna moesten
ze allemaal hun zondagse kleren aantrekken en wat spulletjes pakken. Langs de
brandende huizenblokken zijn ze toen hand
in hand met elkaar vertrokken. Aan het eind
van de straat lagen vriendjes van mijn vader
en zijn broer, omgekomen. Ook de vuilnisman zagen ze dood op straat liggen. We
kunnen als naoorlogse generaties nauwelijks
beseffen wat velen toen meemaakten en hun
hele leven meedroegen en nog meedragen.
Tegenwoordig is er slachtofferhulp voor
heel wat minder ingrijpende zaken. De
generatie van toen moest het allemaal zelf
verwerken. Goed dat het bombardement van
1943 eindelijk uit de vergetelheid is gerukt!
Het gezin De Bruin trok bij familie in Waddinxveen in en vestigde zich na de oorlog in
Rotterdam-Zuid. De gebeurtenissen bleven
hen altijd bij!
Hanke de Bruin
Dorpsstraat 40c, 6732AE Harskamp
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Welke straat Henk Hartog vastlegde in Nieuw Engeland blijft
even een raadsel. Foto Henk Hartog/
Arnoud Voet

Snuffelen in
meesters la
Oplettende lezers tikten de redactie terecht op de vingers voor het publiceren van een
vermeende foto van de Mosoelstraat in Hoogvliet in de rubriek ‘Rotterdam gefotografeerd’ in
DOR van 17 april. Voormalig wijkagent Bram Tournier (a.tournier@upcmail.nl) is een van hen.
Welke straat het dan wel is, blijft vooralsnog in het midden.
Dat het de Mosoelstraat beslist niet is, weet Tournier zeker! “Wij hebben in 1977 en 1978, net na ons trouwen, aan
de Mosoelstraat gewoond. Daar waren echter alleen flatwoningen aan de noordzijde van de straat. Aan de overzijde
was het begin van winkelcentrum
Oude Wal en daar was in die tijd
de Hubowinkel gevestigd.’’ Hij
vervolgt: “Verder ben ik daar sinds
1985 wijkagent geweest, samen met
de alom bekende Hoogvlieter Henk
Smeins. Tot 2005 werkte ik in de
wijken Nieuw Engeland, Westpunt
en Digna Johannapolder. Eerst met
Henk Smeins, daarna met collega
Eric Groenenboom.’’
Deelgemeenteraad
Dat weet ik als geen ander, want
in mijn veertig dienstjaren als
verslaggever voor Het Vrije Volk
en fusiekrant Rotterdams Dagblad
liep ik de wijkagenten nogal eens
tegen het lijf. Niet alleen op straat,
maar ook op de vergaderingen van
de deelgemeenteraad Hoogvliet,
waar ze hun oor te luisteren legden.
We maakten altijd een praatje en
daar kwamen soms nuttige tips
uit, bruikbaar voor in de krant. Ik
kwam de mannen ook tegen bij
grotere evenementen als de afleveringen van de Zeskampvereniging
Hoogvliet in de winkelcentra
Wilhelm Tell en Binnenban.
Bram Tournier verder: “Als ik het
zo bekijk, is de foto genomen vanaf
de Schoonebeekweg en zijn het
de flats aan de Bahreinstraat of de
Abadanstraat die gefotografeerd

Op de achtergrond de Mosoelstraat en links winkelcentrum Oude Wal dat recent is afgebroken. Foto Jan Salomons

zijn. Aan deze straten waren wel
aan beide zijden van de straat
flats gebouwd, eigendom van de
Stichting voor Volkshuisvesting
Hoogvliet.’’
Scholen
Ook Jan Salomons (japasal@versatel.nl) haalt terecht het gelijk naar
zich toe. “De naam van de straat
in Nieuw Engeland klopt niet. De
Mosoelstraat is de eerste straat
vanaf winkelcentrum Oude Wal en
die had maar aan een kant huizen,
tegenover de winkels en de RETbus reed er. De getoonde straat is
waarschijnlijk de Bahreinstraat of
de Abadanstraat, ik heb in de laatste gewoond van 1973 tot 1981.’’

Henk de Goede nam ook plaats
achter zijn toetsenbord en tikte:
“De foto van de Mosoelstraat
herinner ik mij als uitzicht vanuit
de lagere school. Het waren twee
houten gebouwen, richting Oude
Wal was de openbare school en
richting Haifaweg de christelijke.
Nadat mijn schoolgebouw aan de
Noordzijdsedijk (beneden onder de
tunnel van de RTM-tram door) bij
de Groene Kruisweg was gesloten,
kwam ik eind jaren vijftig op de
christelijke leerinstelling aan de
Mosoelstraat terecht. Vanuit de
Beemd was dat lekker dichtbij. In
mijn verbeelding was het een ruim
en modern gebouw, met lange en
ruime gangen en daardoor kon

je in alle lokalen kijken. Ook de
zondagschool was in dit gebouw
ondergebracht. Dit was een heel
andere ervaring, want op zondag
was er maar één klas bezet in het
hele gebouw. Als je dan even naar
de wc ging, kon je door de school
lopen zonder dat iemand naar je
omkeek. Zo kwam het op een gegeven moment bij me op, dat als ik
de raamsluiting van mijn klaslokaal
opendraaide, ik van buiten door het
raam naar binnen kon klimmen als
de zondagschool was afgelopen.”
Eigen ervaring
Toen waren er nog geen hekken
voor het schoolplein, dus liep ik
zo naar het raam en zonder moeite
was ik binnen. Nieuwsgierig nam
ik een kijkje in het lokaal waar ik
overdag les had. De bureaulade van
de meester stond open en dus keek
ik naar de inhoud. En ja hoor, de
repetitie die wij maandag of dinsdag moesten maken lag er frank en
vrij voor het besnuffelen. Ik heb bij
het maken van de repetitie bewust
een foutje gemaakt en er een negen
voor gekregen, want een tien zou
voor mijn kennis erg opvallen.
Toen ik begin jaren tachtig als conciërge op zo’n zelfde houten school
werkte, vroegen de jongens weleens, als ik ze aansprak op dingen
die ze uithaalden of dat vroegtijdig
in de gaten had. ‘Meneer hoe komt
het dat u dat aldoor in de gaten
heeft?’ Mijn antwoord was dan: ‘Ik
was vroeger net als jullie.’’
G.R. Ben Ruberg (b.ruberg1@
chello.nl) meldt kort en krachtig:
“De afbeelding in De Oud-Rotterdammer van 17 april is niet de Mosoelstraat. Die was maar aan een
kant bebouwd met woonhuizen.
De oostkant was bebouwd met een
kleuterschool. Dat was zo’n withouten gebouw, waarvan er meer
stonden in Rotterdam. De straat
op de foto is de Balikpapangstraat
of de Djambiestraat die achter de
Mosoelstraat lagen. Ik heb van
1979 tot 1983 in de Mosoelstraat
gewoond.’’
Reacties: reinw@telfort.nl

Zeskampers van Hoogvliet een kleine veertig jaar geleden in actie in winkelcentrum Binnenban. Foto Rein Wolters
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Vuurspuwen en ‘klauwtje raaien’ in Tarantella
Het was hongerwinter en ondanks de kou zat ik op het stoepje
van onze woning in de Martinussteijnstraat 88b te Rotterdam
zuid zo maar wat te zitten. Eigenlijk zal ik te wachten totdat
mijn moeder en ik naar de gaarkeuken aan het Afrikaanderplein
zouden gaan, tegenover de kerk bij het politiebureau. Daar kregen we een volle en een halve pollepel soep dat in het pannetje
ging dat mijn moeder voor die gelegenheid meenam. Plotseling
hoorde ik enkele harde knallen en kwam er een kerel op een
fiets de hoek om van de Retiefstraat en reed zo voor mij langs de
Oldebarneveld H.B.S. richting badhuis naar de Pretorialaan.
Hij fietste als een bezetene zigzaggend
door de straat en toen hij halverwege
was kwamen er Duitse soldaten hard
lopend diezelfde hoek om en met pistolen schoten zij op hem. Mijn moeder
kwam van tweehoog naar beneden
gerend en trok mij de gang in. Later
begreep ik dat die kerel een fiets van
de ‘moffen’ had gestolen die voor café
Het Roefje stond op de hoek van de
Putselaan en de Retiefstraat terwijl de
bezitters van die fiets een borreltje aan
het drinken waren.
Achter de ‘kist’
Later, na de oorlog bleek het café
Tarantella te heten en zat er een aapje
in een kooi in het portiek. Het was het
dichtstbijzijnde café van onze woning
vandaan. Eén van de eigenaren is er
tijdens een roofoverval doodgeschoten en Corrie zijn weduwe was de
eigenaresse. Haar man Nico speelde
daar de waard en achter de bar stond
een kelner of buffetjuffrouw die ook
de tafeltjes waarnam. Toen ik teenager
was geworden en het een soort jeugdcafé was bezocht ik het regelmatig. De
jukebox stond vol met leuke plaatjes,
de potkachel snorde en er kwamen
leuke mensen.
Later, in 1968 toen ik zelf er een half
jaartje achter de ‘kist’ stond, was het
erg gezellig, speciaal in de weekeinden. De Putselaan was een gezellige laan met veel cafés zoals op de
volgende hoek van de Johannesbrandstraat het café van Aagje Braat was
en verderop de Bull Seven van Frans
van de Bas er tegenover café de Bel
en op de hoek van de Hilledijkcafé de
Sluis, terwijl aan de andere kant café
de Vliet was met in het weekeinde
levende muziek, verderop café de
Stoomtram en zo de 2e Rosestraat in
café Klein Odeon, ook met muzikanten daarna café Railway gevolgd door
café het Cenrum ook met levende mu-

ziek en daar na Kruispunt wat nu nog
steeds bestaat en een soort Feyenoord
café is. Ik spreek hier over de Putselaan van de Hillevliet tot de Beijerlandselaan waar het laatste stukje eigenlijk
2e Rosestraat heet.
Vogelzaad
Veel jongeren hebben daar hun latere
echtgenoten gevonden en op de zaterdagavonden kwamen er muzikanten
langs met hun saxofoon, accordeon,
speelden een stukje en haalden wat
geld op waarna ze naar het volgende
café vertrokken, ook kwam er een
jongen uit het woonwagenkamp soms
vuurspuwen en kwam er een man
sandwiches zalm verkopen want de
waardin Corrie had alleen leverworst
en gehaktballen. Zij was wat bijziend
en op een keer was er in plaats van
paneermeel vogelzaad in de ballen gegaan hetgeen geen probleem opleverde, ze werden lekker opgesmikkeld.
Het was eigenlijk het eerste multiculturele centrum van de Afrikaanderwijk. Tarantella was mooi ingericht
met ouderwetse kasten beeldjes en
de flipperkast was ook leuk waar je
om een biertje kon spelen net zoals
het eventuele ‘klauwtje raaien’, een
spel met meerder personen waar bij
geraden moest worden wat het totale
aantal aan losse centen was die men ik
de handen had. Soms werd er aan de
bel getrokken die bij de toog hing, wat
een rondje voor iederéén betekende.
Poker onder de beker ging ook altijd
om een rondje bier, wat toentertijd nog
te betalen was. Ook stond er een tijdje
een vleugel waar tijdens de Kerst altijd
een prachtig opgemaakte kerstboom
bij stond.
Knokpartijtje
Een vaste klant was Henk de Happer,
zijn nadeel was dat hij wat kaal was en
dat bedekte met een kek petje dat door

Putselaan tussen Retiefstraat en Johannesbrandstraat nu

Bedienen in Tarantella

anderen steevast afgetrokken werd als
hij “sjoege” had bij de één of andere
schoonheid waar dan een knokpartijtje op volgde. Later had verkering
gekregen en was getrouwd waarna
er een baby kwam die werd onder de
kerstboom gelegd, een prachtig kerstkindje! Andere vaste klanten waren
‘De Baron’, die verkondigde dat hij
de staatsloterij had gewonnen waarop
de buffetjuffrouw stante pede besloot
met hem te trouwen. Later bleek het
een leugen te zijn. Als het sluitingstijd
was begon Nico altijd ‘In “t stille dal
het groene dal’ te zingen waarop de
klanten meestal naar huis gingen. Hoewel ook soms de deur op slot ging, het
licht laag werd gezet in het geval de
politie langs reed en er tot diep in de
nacht doorgezopen werd.
Afscheidsfeest
Ergens eind zeventiger jaren gaven
Corrie en Nico er de brui aan en
werden zij gecompenseerd door de gemeente met een afkoopsom. De regel
was dat er geen horeca gelegenheid
meer gevestigd mocht worden. Alle
oude klanten kwamen nog éénmaal
bijeen tijden het afscheidsfeest en
verder stond de zaak toen een half jaar
leeg. Nadat er wat ruitjes waren ingegooid en rotjes naar binnen waren gegooid - de gordijnen die er nog hingen
wat geel begonnen te worden - had
ik snel een plan gemaakt. Met vriend

Joop, die helaas verleden jaar overleden is, kraakten wij de deur open en
hingen we briefjes op dat oud clientéle van café Tarantella de zaak weer
gingen openen. Een bar ingebouwd,
tafeltjes en stoeltjes bijeengeraapt,
dambord op de bar, lampen bij de
tweedehands winkel, etc. Afgesproken
werd dat er alleen zwak alcoholische
dranken zouden worden geschonken
en een keer in de week op woensdag
een gratis stamppotmaaltijd zou zijn
en op vrijdag een buffet á 7 gulden 50.
Een Verenigingsakte werd snel bij een
notaris gemaakt en Bolle Bep, ook een
oude klant, had nog steeds de lijst met
genodigden van het afscheidsfeest dus
die werden allemaal gemobiliseerd
voor het heropeningsfeest. Helaas was
de gemeente, waar ambtenaren geen
verantwoording durfden te nemen,
niet erg medewerkend. Toch wisten
wij voor één dag een vergunning te
krijgen waarna we gelijk open bleven
als besloten club. Bordje en bel op de
deur, de klanten een ledenpasje voor 5
gulden inclusief twee consumpties en
draaien maar!
Jaloezie
Natuurlijk leverde het de nodige
jaloezie op bij anderen. De buren bijvoorbeeld, een stel van laag allooi en
de naast gelegen tweedehands zwarte
autohandelaar met als dekking een
wasmachinezaak. Zij belden dan de

politie dat er drugs gebruikt werden.
Dus stond er regelmatig een politieauto voor de deur. Op een zaterdagavond
stonden er wel vier met flitsende
lampen, wat veel nieuwe klanten
opleverde want wij bleven gewoon
open voor leden die zich massaal
aanmelden. Elke keer ging de politie
gewoon weer weg want er gebeurde
niets illegaals. De voorraad drank
werd nagekeken en er was geen sterke
drank aanwezig dus, geen probleem.
Vechtpartij
We draaiden enkele maanden toen de
één van de buren besloot om op een
zaterdagavond een vechtpartij uit te
lokken en de ruiten kapot sloeg, wat
hemzelf flinke verwondingen en een
gevangenisstraf opleverde. Ook ik
kreeg een stomp op mijn bek, politie
er bij, proces verbaal opgemaakt en
gesloten, wat maar goed was ook want
ik was één van de beste klanten en dat
had nooit goed voor mijn gezondheid geweest. Het pand is kort daarna
met de omringende huizen gesloopt
waarna door de ondoorgrondelijke
beslissing van de gemeente een gezellige laan tot een dood stuk straat is
gemaakt zonder de zes winkels die
daar op dat rijtje zaten.
C.Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com
tel. 06 49740888
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TANTE POST
Hongerwinter
Even terug naar voorjaar 1945. Hongerwinter. Ik ben van 1933, dus was
toen 11 jaar en het jongste kind van
een groot gezin van negen. En, niet
te vergeten, zonder vader, gestorven
in 1934. Ook mijn moeder kwam
voor twee van de jongste kinderen in
aanmerking voor een eenmalig soepje,
maar je moest zelf iets meebrengen.
Een lepel en een blikje of iets dergelijks om de soep in te doen. Het was
soep van de stichting IKBR (interkerkelijk bureau Rotterdam). Dus wij blij,
maar je moest je wel vroeg melden in
de Eendrachtstraat. Wij woonden in
Kralingen, dus dat was vroeg op en
lopen natuurlijk. Wij, mijn zusje, een
jaar ouder dan ik, en ikzelf, gingen op
pad. Na ongeveer een uur lopen kwamen wij aan op de Verlengde Hofdijk.
Het was tien of elf uur toen wij op het
Hofplein aankwamen en er eensklaps
een motor met zijspan en twee moffen
(ik wil ze niet anders noemen) aankwam. Wij mochten niet verder lopen.
Wij zagen wel enkele meters voor
ons een schuilkelder met een groepje
mensen en enkele soldaten staan
en hoorden even later een voor ons
vreemd geluid. Nog wat later kwam
de motor terug en mochten wij verder
het Hofplein op. Bij het passeren
van de schuilkelder zagen wij enkele
mannen liggen, deels verspreid. En
er lagen ook mensen tussen met een
broodzakje en in ketelpak. De mensen
moesten er verplicht langs lopen om
het te zien. Nog steeds onder toezicht
van motor met zijspan.
Wij gingen geschrokken en ontdaan
verder naar de Eendrachtstraat. Daar
hoorden wij dat er ook mensen uit
het toenmalige doofstommeninstituut
gehaald waren. Het doofstommeninstituut werd in die tijd gebruikt
als kazerne en voor detentie van deser-
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Filmbeelden verwoesting en
bevrijding
Er zijn weer unieke filmbeelden opgedoken over de oorlogstijd in Rotterdam.
Amateurfilmer en filmrestaurateur Bas
Romeijn is al een tiental jaren bezig
oude particuliere opnamen uit Barendrecht en Rotterdam te restaureren en
daarvan korte documentaires te maken.
Die filmpjes noemt hij retro- of terugkijkfilms en publiceert ze op zijn blog
zodat iedereen ervan kan genieten. Vorig
jaar kreeg hij uit de nalatenschap van
de Rotterdamse amateurfilmer Loet van
der Vorm een aantal spoeltjes met 8mm film met opnamen uit de jaren 1940 en 1945. Die opnamen had hij samen met
zijn vrienden gemaakt en waren nog nooit openbaar getoond. Hij bleek een uitgebreid overzicht van de verwoesting na
het bombardement in 1940 gefilmd te hebben, maar hij filmde ook de uitgebrande Statendam III van de Holland Amerika
Lijn aan de Wilhelminakade, de restanten van twee Heinkel watervliegtuigen op de kade aan het Bolwerk. Bij de molen
aan de Kromme Zandweg zien we hem uit een bomtrechter kruipen. Hij bekijkt onder meer een neergestorte Heinkel
bommenwerper en een niet ontplofte bom. Bij de komst van de Canadezen in mei 1945 was Loet van der Vorm met zijn
camera in Rotterdam-Zuid. Hij filmde onder andere het kampement van het Canadese leger aan de Boergoensevliet en bij
de Huismanstraat en laat zich daar zelf filmen op een patrouillewagen en aan de Kromme Zandweg om op het terrein van
‘Tot ons genoegen’ een voetbalwedstrijd tegen de Canadezen te filmen.
Die beelden zijn nu hoogwaardig gerestaureerd en gemonteerd tot de twee indrukwekkende korte documentaires ‘Rotterdam De verwoesting’ en ‘Rotterdam De bevrijding’. Het commentaar is ingesproken door Erik Post, oud/medewerker
van Radio Rijnmond. U kunt ze bekijken op de website https://basromeijnfilms.blogspot.nl
teurs en zwarthandelaren of mensen
die zomaar opgepakt waren. Na het
blikje soep weer naar huis gelopen,
wat ongeveer twee uur duurde. Thuis
aangekomen vertelden wij dit aan
mijn moeder. Ze schrok hevig en was
ontdaan en vroeg of onze wat oudere
broer bij de doodgeschoten mannen
lag. Dus wij weer terug naar het Hofplein, goed gekeken, maar gelukkig
was hij er niet bij.
‘s Nachts werd hard aan de deur
gebeld. Geschreeuw en gebons. Er
stonden twee Duitsers voor de deur
om mijn toen zeventienjarige broer
alsnog op te halen. Wij allemaal
huilen, moeder uiteraard ook. De ene
kreeg medelijden, de andere niet. Dus
mee natuurlijk. Daarna heb ik ze nooit

Jeugdbrandweer
Jan Bitter (j.bitter6@upcmail.nl) laat als reactie op foto 239 in de rubriek
‘Rotterdam gefotografeerd’ weten: ,,Via schoolvriendje Cor van ‘t Hoen ben
ik in de jaren zestig van de vorige eeuw in aanraking gekomen met de jeugdbrandweer van Rotterdam. Elke week werd getraind op het terrein van de
vuilverbranding aan de Brielselaan, waar nu speelstad Rotterdam in wording
is. Met veel plezier hebben wij deelgenomen aan officiële wedstrijden. Die
vonden plaats op de Sint Jacobsplaats bij het Haagseveer. Een echte ArendFox brandweerauto zorgde dat wij voldoende waterdruk hadden.’’

meer gemogen, die Duitsers.
Piet van Herwijnen
herwijnen45@zonnet.nl
Tweede bombardement
Ik ben van 1937, dus aan het grote
bombardement op Rotterdam heb
ik geen herinneringen. Dat was
ook eigenlijk te ver weg, want we
woonden toen al in de Rosier Faassenstraat. Er is nog een bommenregen
geweest, maar die kwam van onze
bevriende geallieerden. Die hadden
het op de havens gemunt, maar zaten
door een navigatiefoutje een aantal
honderden meters mis. Het resultaat
was verwoestend voor een deel van
Rotterdam West, meer precies de
Schiedamseweg. Ik zat toentertijd
op een schooltje vlakbij het Marconiplein, waar nu het politiebureau is.
Mijn moeder bracht mij altijd op de
fiets naar school. Op die bewuste dag
kreeg ik knorren, omdat ik zo slordig
was. Er was namelijk een knoop van
mijn jas, en mijn moeder, die normaal
ook niet zo precies was, moest dat
nu wel even repareren. Langdurig
gerommel in de knopenbak leverde
uiteindelijk iets op dat erop leek, maar
toen de draad in de naald zat, ging
het luchtalarm. “Nou”, zuchtte Ma,
“dan blijven we maar thuis.” Dat is
een gelukkige beslissing gebleken,
want vijf minuten later lag alles langs
onze vaste route plat. We hadden er
op de fiets middenin gezeten. Dat heet
voorzienigheid. Ik herinner mij nog
heel goed het gefluit of gehuil van de
bommen en de daarop volgende explosies. Alle ruiten in huis sneuvelden
en ik zat voor het kapotte keukenraam
“ik heb een mooie bloemenmand” te
zingen, eindeloos, onderwijl kijkend
naar bebloede mensen die uit de dichte
rookwolken uit de Roosenveldstraat

kwamen wankelen. Saillant en droevig detail was nog, dat verre jonge
verwanten tijdens het alarm naar hun
oma vluchtten die in de Hudsonstraat
woonde. Op dat huis viel een bom.
Geluk en ongeluk op één moment in
de historie. Als kind beleefde je de tragedie zoals de meeste kinderen doen:
de ruïnes aan de Schiedamseweg
waren een ideaal speelterrein.
Jaap van Dijke
Dokie Durf
Naar aanleiding van het stukje van
‘Dokie Durf’ in De Oud-Rotterdammer van 20-03-18 het volgende:
Het weekblad heette dus ‘Doe mee’
en de slagzin was ‘Doe mee met Doe
Mee en maak je vrindje abonnee’. Éen
van de stripverhalen was ‘Henkie’.
Henkie was een jongetje met rode
blouse en zwarte broek en met een
waterhoofd zonder haar. Dit is mijn
enige herinnering aan genoemd
tijdschrift.
Gerard Kleijwegt
gr@kleijwegt.com
De Sourystraat in Blijdorp
Ik was na 65 jaar weer in mijn kinderstraat
met andere kort voor de oorlog
opgetrokken als een blije stadswijk
gespaard door bommen en granaten
beschermde jeugd in kleuterjongetienertijd
de smalle stille straat was onbekommerd
brood en spelen
als een garage lag hij er nu bij
aan beide zijden twee en dertig
zoveel er havens waren
nee geen Maserati
ook geen haven meer voor Schipper

mag ik overvaren
ons Puttenvoetbal werd daar kar bij
kar verbannen
Geknikker? Niks hoor op zo’n ingesmald trottoir
de zeven meter kale muur voor ‘n
beetje Schieten:
ingebouwd!
Wie niet weg is wordt gezien
aan oog onttrokken door het wagenpark
een ingeblikte straat
ontkleuterd
het vroeger buiten
ondergeparkeerd naar tegenwoordig
binnen.
Eddy Geerlings (1936)
goppelgeerlings@gmail.com
Tv kijken bij de buren
In de jaren 50 werd ik uitgenodigd
iets nieuws te komen bekijken. De
buren aan de overkant hadden een
tv gekocht. Ik mocht komen kijken.
De schoenen uit en voor de tv gaan
zitten op de grond. Het programma
ben ik vergeten? Tante Hanny, Dappere Dodo, De Verrekijker. Dat was
een hele verandering. Wij gingen wel
eens bij het Leger des Heils voor een
duppie naar een film kijken in de Violierstraat. In 1957 hebben wij ook een
zwart-wit tv aangeschaft; twee netten
hadden we en het programma wist ik
uit het hoofd.
Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
Cox en Baan
In DOR van 17 april staan twee artikelen, die mij naar de pen doen grijpen.
Allereerst de CC van Gerard Cox.
Nog even een werkwoord vervoegen?
Onderspitten: IK delf het onderspit;
IK dolf het onderspit; IK heb Dolf
ondergespoten. Zo maar een geintje.
Gerard heeft volkomen gelijk. Alles
digitaal? Opzouten.
Maar: mijn verbazing was groot, toen
ik de foto van de voetballende Rob
Baan zag. Met name zijn tegenstander:
Robby Bonheur. Ik zal u vertellen
waarom. Als schooljongen (jaren 50)
woonden wij in de Portugesestraat. Op
de hoek van deze straat en de Russischestraat was gevestigd Schoenmakerij Broeder. ‘s Zaterdags verdiende ik
(ik ben van 1946) samen met de zoon
Rudy Broeder een zakcentje, door het
wegbrengen van de schoenen (in grote
bruine zakken) naar de klanten in de
omgeving. Uit een eerder huwelijk
was de ‘broer’ Robby Bonheur. Volledig uit het oog verloren, maar wat
leuk om deze foto te zien. Wie weet,
als hij dit leest…
Willem Verdam
Mijnsheerenland
jwkverdam@kpnmail.nl
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zaterdag 26 mei vanaf 14.00 uur. Er is
dan een binnen- en buitenbar, muziek
uit de jaren 60, 70 en 80 en drankjes
die ouderwets goedkoop zijn. Gezellig
terugblikken op de geweldige tijd die
spelers en supporters bij Overmaas
hebben gehad. Oude verhalen met een
lach en een traan. Na de reünie wordt
het Overmaascomplex gesloopt.

Opbouwdag 2018
Beleef de na-oorlogse sfeer van het aanpakken en opbouwen. U kunt een
concert of theater bezoeken, een architectuurwandeling maken, een rondleiding op bijzondere plaatsen volgen, een lezing bijwonen en een rit met een
jaren ‘50 bus maken. Of u gaat gewoon het dak op!
Opbouwdag is voor iedereen, van jong tot oud. Voor als u in Rotterdam
woont, werkt of op bezoek bent. Als u Rotterdam beter wilt leren kennen.
Of liefhebber bent van de stad. Of als u denkt, hoezo wederopbouw? Laat u
verrassen, want de wederopbouw zit in het DNA van Rotterdam en de Rotterdammers. We vieren Opbouwdag op donderdagavond 17 en vrijdag 18 mei
de hele dag. Tot dan! Https://wwww.wederopbouwrotterdam.nl/opbouwdag/

Klaverjasliefhebbers gezocht
Wij kunnen nog wel wat liefhebbers
plaatsen bij ons klaverjasclubje. Met
name voor de zaterdag. We beginnen
om 13 uur en de zaal is al om 12 uur
open. Wij spelen drie partijen van
zestien beurten. Locatie: ‘Gebouw van
de wijk’, Slinge 250, direct naast het
tankstation en metrostation Slinge.
Gezelligheid is troef. Kom gerust eens
kijken, bellen kan ook; 06-23384938
of 010-2022952.
J. Lusse
Kralingen
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam Kralingen en zou graag meer
over deze wijk willen weten van
mensen die gewoond hebben in de
Aegidiusstraat tussen de Oudedijk
en de Sion Dwarsstraat. Liefst uit de
jaren vanaf 1960. Ik ben van 1947, dus
70 jaar en was 1 jaar toen mijn ouders

naar de Aegidiusstraat zijn verhuisd.
Ik heb daar gewoond tot 1981. Hoop
dat er reactie op komt.
Theo van den Heuvel
0104522649
t.heuvel45@upcmail.nl
Tante Laura
Wij willen iedereen bedanken, die gereageerd heeft op ons oproepje in De
Oud-Rotterdammer van 17 april, om
tante Laura te vinden. Wij hebben haar
gevonden door middel van deze reacties, en tante Laura aan de telefoon
gehad. Heel erg bedankt allemaal.
Nelly Damen Riedijk en Kees Riedijk
Reünie bij de vv Overmaas
Afscheid met oudere leden van het
complex van Overmaas op Varkenoord. Nog één keer naar het clubhuis
met de vertrouwde sfeer. Dat kan op

Zuigelingensterfte
Wim Moll en Jan Bruggeman - maatschappijhistorici - doen onderzoek
naar de bevolkingsgeschiedenis
(geboorte, huwelijk, mobiliteit, sterfte)
van Rotterdam, o.a. naar omstandigheden die in Charlois en Katendrecht
samenhingen met de hoge en later
dalende zuigelingensterfte in de 19e
eeuw. Wij zoeken informatie over de
rol die vroedvrouwen toen in Charlois
en Katendrecht hebben gespeeld.
Wij zijn iedereen die ons hierover
mondelinge of schriftelijke gegevens
kan verstrekken zeer erkentelijk. Wim
Moll, 06-53903345 en mail: wimmoll@xs4all.nl

Huisdier
Mijn ouders hebben een winkel in
huishoudelijke artikelen en speelgoed
gehad op de Rechthuislaan 31 (Katendrecht). De winkel heette ‘Jaap’.
Rond 1970 heeft mijn moeder aan
een vrouwelijke klant mijn huisdier
meegegeven. Toen ik als 13 jarige uit
school kwam was de verbijstering en
het verdriet groot. Ondanks dat dit al
een zeer lange tijd geleden is vraag ik
mij toch nog regelmatig af: hoe is het
mijn diertje vergaan? Ik hoop dat de
betreffende vrouw dit leest, zij weet
om welk dier het ging.
A.W. Groot-v.d.Hoofd
hansenmariangroot@home.nl
Wim Wildeman
Wie kent Wim Wildeman? Mijn broer
Theo van Nimwegen, die kort na
de oorlog met broer en moeder naar
Engeland vertrok. heeft goede herin-

neringen aan zijn toenmalig vriendje
Wim Wildeman. Zij zaten in die tijd
op school in de Maximiliaanstraat
bij meester G.G. Overbeek die mooi
viool kon spelen. De laatste dag voor
de grote vakantie zagen zij een meisje
in de klas (naam Vrijenhoek) zachtjes
huilen. Later bleek zij een ongeneeslijke ziekte te hebben en wist toen
al dat ze niet meer op school terug
zou keren. Ze is in die grote vakantie
overleden. Samen met Wim Wildeman
is mijn broer nog naar haar graf gaan
zoeken. Mijn broer heeft een poging
gedaan Wim Wildeman in Rotterdam
Zuid op te zoeken. Is niet gelukt. Misschien lukt het nu. Reacties zal ik aan
mijn broer doorgeven.
K. van Nimwegen
vannimwegen.mk44@gmail.com

Rehobothschool
Ik kom graag in contact met oude
klasgenoten. Het gaat om de Lage
school REHOBOTH, Ruilstraat 32b
Rotterdam en over de jaren 1964 tot
1965, de 5e en 6e klas. Ik zat met mijn
zus Ineke op deze school.
Hennie van der Wal
h.vanderwal731@gmail.com
Foto’s Oppert
Wie kan mij helpen aan herkenbare
foto’s van Oppert 11 en 16, en een TV
opname van ‘De Steeg’? Ik ben geboren in 1938 en heb tot het bombardement gewoond op nummer 16, boven
slagerij A. Hartog. Mijn opa Olieman
had een winkel op nummer 11, op de
hoek v.d. Schoorsteenvegersgang.
Aad van Savooyen
savsouf@gmail.com
Weena 21 B, Rotterdam

Speldjes
Begin 1970 gaf de firma vd Berg en Jurgens speldjes uit met hun logo. Mijn
vader, een echte scharrelaar, kreeg via zijn kroegmaten op Feijenoord de
beschikking over een paar honderd van deze speldjes. Op Koninginnedag
vertrok Pa met jongste zus naar Soest en verkocht deze speldjes als zijnde
een aandenken aan Bernard en Juliana. ‘s Avonds keerde hij goedgeluimd
en uitverkocht terug! Ik vraag me nog steeds af of er nog mensen zijn die dit
‘aandenken’ aan het koninklijk paar nog steeds bewaren?
A. Driessen
homedriessen@hotmail.com

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
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TANTE POST
Smeetsland
Doordat ik de OR wat later ontvang
via mijn lieve buurtgenote, pas nu
deze reactie over Smeetsland. In ben
van 1944 en geboren in Enschede.
Mijn ouders, Truus en Piet van der
Horst waren echte Rotterdammers:
Sleephellingkade en de Jonkerfrankenstraat (Jonker Fransstraat). In
1945 kwamen zij, na een afwezigheid
van zo’n 15 jaar, terug en kregen
een woning aan de Mr. Arend van
de Woudenslaan(straat?) Volgens
mijn geheugen op nr. 18. Naast ons
woonde familie Groen met vijf zonen
en daarnaast familie Kraay, ook met
veel jongens. Ik heb hier een heerlijke
jeugd gehad. De straat uit en je zat in
de weilanden. Hier doorheen lopen
en je kwam bij het spoor, waar je zo
op Barendrecht keek. Voor een paar
centen kon je in de buurt een fiets
huren voor bijvoorbeeld een kwartier.
De waterstoker waar mijn moeder heet
water haalde voor de was. Heel kort
maar, want we kregen een geiser en
een badcel: heel erg luxe! Verder in de
buurt Jan en Cor de Jong en Annie de
Vries. Klasgenoten van de Frankendaalschool. Molenvliet aflopen, langs
de dijk en daar was de school.. We
verhuisden later naar Zuidwijk, waar
ik ook heel fijne herinneringen aan
heb. Maar Smeetsland heeft een apart
plekje1nog in mijn2 hart.3
4
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Theo van der Horst
0365498942
t.horst5@chello.nl
Smeetsland (2)
Graag wil ik reageren op het stukje
Smeetsland van J. den Hartog. (DOR
6 maart 2018). Ook ik heb op de
bovenschool aan de Mare gezeten
met meester Vos als schoolhoofd en
de juffen Snoei (later naar Australië
verhuisd), Vollmer en Beks-de Wolff
en meesters De Waard, De Hoop en
Buddingh. Vanaf de Groene Hilledijk,
het Groeneveld en de Groenezoom
liep ik naar de Mare. Op een ochtend
vond ik op de Groene Zoom een
dood vogeltje, tenminste dat dacht ik.
Waarschijnlijk was het beestje tegen
lijn 3 aan gevlogen en wat versuft,
want plotseling begon het te bewegen
en vloog weg. Beduusd als ik was
vertelde ik meneer Vos, die bij de
schooldeur stond, dat ik een dood vogeltje had gevonden, maar het leefde
nog. Jaren later, ik was getrouwd en
ging met mijn vrouw in mijn eerste
Lelijke Eend naar Duitsland. Op de
heenweg besloten we in Arnhem het
toen nieuwe winkelcentrum Presikhaaf te gaan bezoeken. Midden in
Albert Heijn zag ik een meneer en ik
herkende die meneer: meester Vos. Ik
sprak hem aan en vertelde wie ik was,
waarop6 meneer Vos
zei: “Dan8 ben jij
7
9
dat jongetje dat een dood vogeltje had

gevonden, maar het leefde nog!”
Als ik terugga in mijn herinnering
heette de school later de 2e Vreewijkschool. We zijn met de school
verhuisd naar de houten school aan
de Kromme Zandweg, achter de Spil
(1954). Als leerlingen hebben we
meegeholpen met verhuizen: met
tasjes met stapeltjes boeken in een
lange sliert over de Speelweide naar
de Kromme Zandweg. De grotere
kinderen droegen een stoeltje. Meneer
Vos was toen al naar Arnhem verhuisd
en meneer Meima was het nieuwe
schoolhoofd, hij woonde op de hoek
van de Groenezoom en de Leede. Ik
ben vaak te laat op school gekomen,
omdat ik onderweg over de Dordtse
Straatweg bij smederij De Lange met
open mond had staan kijken naar het
beslaan van een paard. Ik ruik nog
de schroeilucht die opdwarrelde als
de smid het roodgloeiende hoefijzer
op de hoef drukte om te kijken of het
paste. En het paard vertrok geen spier,
ook niet als de smid met grote nagels
het hoefijzer vastzette, daar kon ik
als klein jochie met mijn pet niet bij.
Toch konden de paarden soms aardig
rukken aan hun vastgebonden been.
Jammer dat dit mooie handwerk aan
het uitsterven is. Gelukkig heb ik er
geweldige herinneringen aan.
Tot klas vijf heb ik op deze school
gezeten.11Leuk is dat ik een aantal jaren
geleden contact heb gehad met een
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dus als je dit leest, mail me even. Misschien zijn er andere oud-klasgenoten
die dit stukje lezen, het herkennen en
contact met mij willen opnemen.
Jaap Kooreman
j.w.kooreman@casema.nl
071-3312470/06-27526670

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur
dan uw oplossing voor DONDERDAG 24 MEI 12.00
UUR naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.

46

Als het regent in mei is april voorbij

paar oud-klasgenoten (Bert Verhoek,
Dirk Ameling Annie Dankers, Dik
Stuurman, Corrie van Wijngaarden,
Tonny Baay, Anca v.d. Goorberg,
Meta Kouwenhoven, Ellie Donkersloot, Wil Dubbeldam en Leo Stuijt).
Helaas zijn door een computerstoring
de e-mailadressen verloren gegaan,

gel’ over de beroemdste gevangenis van Rotterdam. (Zie
voor informatie ook de pagina van ‘t Winkeltje in deze
krant.)

32

36

Gerrit Den Ouden (gerrit@gerritenwil.nl)mmailt: “Foto 242 is van de
Nieuwe Crooswijkseweg. Aan de linkerkant is de woning waar mijn oom en
tante hebben gewoond. Aan de overzijde bevindt zich de Couwaelstraat. Daar
was kleuterschool ‘De kleine wereld’, die ik doorlopen heb.’’

21

Puzzel mee en win !!!
22
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automerk; 46. hoge temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. overtreder (schuldige); 49.
natuurlijke aanleg; 50. wild zwijn; 52. rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort springstof
(afk.); 58. achterste in een reeks; 61. dun en mager; 62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65.
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koningin-regentes; 27. zomermaand; 29. opzettelijk tegenwerken; 32. tuin met fruitbomen; 34. vruchtenmedemens;
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nat; 36. ontwikkelingslijn (teneur); 37. kever; 39. verdieping; 40. aangename tijdsbesteding; 42. kostbaar
sieraad;
43. legendarische
popartiest;
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oude lap; 46.78.
aanlegplaats;
51.bergdoorgang;
huid (schil); 53.
(afk.);
74. aanspreektitel
voor koning;
75. lichte
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54. houtafval; 55. melkklier; 56. deel van gebit; 57. kampeerverblijf; 59. gespitste mond; 60. tot aan
vanbakje;
bijbel
(afk.).
de rand gevuld; 62. katachtig roofdier; 63. medemens; 66. steen; 67. kostuum; 69. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 71. schaakterm; 73. helikopter (afk.); 74. aanspreektitel voor koning; 75.
lichte herenoverjas; 78. plaaggeest; 80. bergdoorgang; 82. uitroep van pijn; 85. deel van bijbel (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
2

1

61

2
53

11

28

29

60

43

5

87

74

18

6

24

36

61

49

82

62

65

79

83

38

4

5

12
15

16

22

23

28

8

29

19

39

35

27
32

36

37

41

42

45

47

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

59

60

64
69

74

78

53

63

67

72

11

21

31

40

10

20

26

30
34

9

14

25

44

65

7

18
24

33
38

6

13
17

77
42

3

70
75

79

71
76

80

81

68
82
70

22

72

7

83

84

85

63
86

87
2

Horizontaal 1. zelfklevend plakplaatje; 7. adellijk persoon; 12. opstootje; 13. door nalatenschap verkregen; 14. stuk doek of stof; 15. hoge raad (afk.); 17. bijbelse hoge priester; 19. openbaar vervoermiddel;
21. rivier in Friesland; 22. binnenvaartschip; 24. een bijrol spelen; 27. straalvliegtuig; 28. schoollokaal; 30.
Japanse munt; 31. Fries voor moeder; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. sluiskolk; 35.
zangmaat (cadans); 37. duizend kilo; 38. tennisterm; 41. een en ander (afk.); 42. souteneur; 44. Duits
automerk; 46. hoge temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. overtreder (schuldige); 49.
natuurlijke aanleg; 50. wild zwijn; 52. rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort springstof
(afk.); 58. achterste in een reeks; 61. dun en mager; 62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65.

pagina 24

Dinsdag 15 mei 2018

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

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800

Humanitas Nieuws!

klantenservice@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
Op deze pagina informeren wij u over
activiteiten, projecten en nieuwe

Volg ons op

ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Start campagne aanpak tekorten ouderenzorg:
‘Rotterdammers zorgen voor elkaar’

ANBO inititatief Van Huis naar Thuis: Humanitas
en Amsta, een kijkje in elkaars keuken

Op 14 mei, op de dag dat we het bom-

In Van Huis Naar Thuis, een initiatief van

cebookpagina van het project facebook.

bardement op Rotterdam herdenken,

senioren belangenorganisatie ANBO, krij-

com/groups/vanhuisnaarthuis en natuur-

startte de campagne ‘Rotterdammers

gen bestuurders, verzorgenden en ver-

lijk ook op de social media van Stichting

zorgen voor elkaar’.

pleegkundigen een kijkje in elkaars keu-

Humanitas.

ken. Dit project is een reis waarin collega’s
De instellingen voor ouderenzorg die

ideeën opdoen, geïnspireerd raken en met

Aan de hand van deze video opnames,

aangesloten zijn bij bureau deRotter-

een andere blik kijken naar gemaakte

worden medewerkers zowel als cliënten

damseZorg, waaronder ook Stichting

keuzes en onderliggende dilemma’s op

gestimuleerd op het geboden platform te

Humanitas, hebben de handen ineen-

het gebied van ouderenzorg en de laatste

discussiëren over de aangereikte onder-

geslagen om 1.000 mensen te bewegen

levensfase. Centraal staat de vraag: hoe

werpen. In de facebookgroep wil men de

om in de zorg te gaan werken en zo

maken we van een huis een thuis?

vele mooie voorbeelden en positieve verhalen verzamelen. Want die zijn er genoeg.

de tekorten in de zorg aan te pakken.
Hiertoe start men onder andere met

Zo brachten bestuursvoorzitter Petra

Door hun visie, positieve verhalen of bij-

de campagne ‘Rotterdammers zorgen

van Dam en verzorgende Sabine Schra-

zondere voorbeelden te delen, inspireren

voor elkaar’ waarin de zorg letterlijk

ge van Amsta een bezoek aan Humanitas

collega’s elkaar en krijgt u een beeld hoe

een gezicht krijgt. De posters en ver-

Bergweg en legden Gijsbert van Herk en

verschillende organisaties de zaken soms

halen zullen meer dan een jaar lang

contactverzorgende Paula Scholten een

heel anders aanpakken. De serie kent tien

zichtbaar zijn overal in de hele regio.

tegenbezoek af aan een vestiging van zor-

afleveringen waarbij de duo’s steeds bij

ginstelling Amsta in Amsterdam. Naast

een collega-organisatie op bezoek gaan.

dat deze bezoeken voor de deelnemers

Bekijk ze allemaal!

Op 14 mei herdenkt Rotterdam het
bombardement op de stad in 1940. Veel

De campagne moet

bijdragen aan het

de spreekwoordelijke blik gunden in el-

Heeft u vragen naar aanleiding van de

van onze ouderen hebben deze periode

terugdringen van de tekorten binnen de

kaars keuken werden er korte films van

filmpjes neem dan contact op met onze

meegemaakt en zij hebben gezorgd voor

ouderenzorg door meer mensen te en-

gemaakt. Deze films kunt u bekijken op

klantenservice via 010 - 27 13 800 of mail:

de wederopbouw van Rotterdam. Daarom

thousiasmeren voor werken in de zorg.

de website van ANBO maar ook op de fa-

klantenservice@stichtinghumanitas.nl

zorgt Rotterdam nu voor haar ouderen, dat

Om nieuwe zorgmedewerkers snel in te

is de strekking van de campagne.

kunnen zetten richt de campagne zich
speciaal op de groep mensen die al een

De verhalen en foto’s zijn indrukwekkend,

zorgopleiding op mbo- of hbo-niveau

zij ontroeren en inspireren. De verhalen

hebben gevolgd en nu niet (meer) in de

zullen te zien zijn op social media en zijn

zorg werken. Dit is een groep van 87.000

te lezen op www.rotterdammerszorgen-

potentiële herintreders. Een diploma heb-

voorelkaar.nl. Op die website vindt u ook

ben zij al op zak, zij zijn daarmee relatief

de vacatures uit de hele regio. De campag-

snel inzetbaar. In een tweede en derde

ne zal meer dan een jaar duren en wordt

fase richt de campagne zich ook op zij-in-

mede mogelijk gemaakt door subsidie van

stromers en vrijwilligers. De ambitie is om

het Ministerie van Volksgezondheid en

met de campagne ‘1.000 Rotterdammers’

Welzijn en Sport.

te werven!

Snelle opname gewenst?
Vragen over mogelijkheden?
Bel Humanitas: 010 - 27 13 800
Indringende documentaire In de Leeuwenhoek van
Human.nl werd goed bekeken

Humanitas-Bergweg

Extra huishoudelijke ondersteuning voor 5 euro
per uur? Dat kan bij Humanitas!
Woont u in de gemeente Rotterdam en

houdelijke werkzaamheden u de extra

bent u 75 jaar of ouder? Of heeft u een

hulp inzet. U kunt de voucher echter

Wmo-indicatie voor Huishoudelijke on-

niet inzetten voor klus- en reparatie-

dersteuning? Of bent u mantelzorger?

werkzaamheden en tuinonderhoud.

Dan kunt u bij Humanitas bonnen kopen
voor extra huishoudelijke ondersteu-

Voucher
voor werkzaamheden
huishoudelijke ondersteuning

In de Leeuwenhoek, de documentaire van

beter. Maar dan moet je in ieder geval wel

ning. Wij noemen deze bonnen ‘vou-

Human.nl met Adelheid Roosen en Hugo

begrijpen wat iemand die dement is zelf

chers’. U koopt een voucher voor extra

Borst, werd goed bekeken. Vaak waren de

ervaart. En juist dat probeerden Adelheid

huishoudelijke ondersteuning voor 5

programmamakers ontroerd, soms ver-

en Hugo nog beter te snappen en hun pu-

euro. Voor 1 voucher krijgt u 1 uur extra

baasd, soms werd er uitbundig gelachen,

bliek te laten zien.

huishoudelijke ondersteuning! Deze re-

soms was het verdrietig en ook waren ze

Naam cliënt

Burgerservicenummer (BSN)

• Deze voucher is voor extra, aanvullende huishoudelijke ondersteuning.
• Klus- en reparatiewerkzaamheden vallen hier
niet onder.
• De voucher komt niet in de plaats van de
huishoudelijke ondersteuning die u reeds
ontvangt.

geling geldt voor heel het jaar 2018.

Adres

Naam medewerker

Humanitas Huishoudelijke Ondersteuning
(010) 27 13 666
huishoudelijkeondersteuning@stichtinghumanitas.nl.

weleens gefrustreerd. Adelheid en Hugo

Jelle Brandt Corstius twitterde over de

waren wekenlang overal bij. Adelheid

serie: “In de Leeuwenhoek is het beste

U kunt maximaal 52 vouchers per jaar

Wij zien uw aanvraag voor vouchers

bleef zelfs nachten over in het verpleeg-

wat ik in tijden heb gezien. Interessant,

kopen, zolang de voorraad strekt. De

graag tegemoet. Belt u daarvoor met

huis. Samen keken ze naar hoe verpleeg-

intiem en kneiter-integer. Zeer veel wij-

voucher komt niet in de plaats van de

010 27 13 666. Ook als u nog vragen heeft

huiszorg in z’n werk gaat. Volgens de

zer over de demente medemens, en ver-

huishoudelijke hulp die al ingezet wordt.

over dit onderwerp kunt u bellen met dit

programmamakers kan de dementiezorg

plegers en mantelzorgers.”

U bepaalt zelf voor welke (extra) huis-

nummer.

www.stichtinghumanitas.nl
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