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Mijn broer wist alles over de Tour
In 1954 begon de Tour de
France in Amsterdam. De
eerste etappe zou, via Den
Haag en Rotterdam, eindigen
in België en worden gewonnen door Woutje Wagtmans.
In Rotterdam ging het peloton
door de Maastunnel, over de
Pleinweg, Strevelsweg, Bree
en zo verder naar het zuiden.
Ik zat toen in de tweede klas
van de Theodorus de Cellesschool aan de Bree.
Het begin van de Tour valt meestal
samen met de laatste weken van het
schooljaar en we gingen met de klas
kijken. We stelden ons op bij het
tunneltje onder de Groene Hilledijk
en daar heb ik alle coryfeeën gezien.
Ik heb ze natuurlijk niet gezien, maar
toch. Bobet, Coppi, Bahamontes, Stan
Ockers. En natuurlijk de Nederlandse
helden.
Samen met mijn oudste broer Thijs,
die veertien jaar ouder was, luisterde
ik naar het live verslag van Jan Cottaar
van de finish, althans voor zover atmosferische storingen geen roet in het
eten gooiden, want dan draaide hij zijn
hand er niet voor om een zogenaamd
live verslag naderhand nog eens in te
spreken.
Ik begreep er nog niet veel van. Hoe
kon een sprinter, die al een paar etappes gewonnen had, nou niet in de gele
trui rijden. Thijs legde mij alles uit.
Hij leerde mij een beetje lachen om de
exotische namen van Franse renners,
zoals Hassenforder, Lazarides en Manzaneque.
Na het eten ging ik nog een partijtje
voetballen en als een Nederlandse
renner een etappe gewonnen had, wat
heus wel eens gebeurde, kwamen
jongens langsfietsen met een extra
uitgave van Het Vrije Volk, dus een
paar uur na de finish. Ongetwijfeld een
redactioneel en technisch hoogstandje.
Ik had dus een goede band met mijn
broer. Kort hiervoor zat hij nog in
militaire dienst en kwam soms in het
weekend naar huis, met plunjezak en
al. Hij bracht dan een reep Nuts of
Mars mee. In de winkel nog niet te
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De familie bijeen. Thijs staat in het midden, rechts mijn broer Jan, links mijn broer Wil. Bij mijn moeder zit Frans en bij mijn vader zit ik

koop. In de kazerne blijkbaar wel. Een
spannend moment om zijn thuiskomst
af te wachten.
De watersnood van 1953 was ook
in onze straat merkbaar (Tweede
Kiefhoekstraat). Het water reikte tot
aan de drempel, zodat het bij sommige
huizen net de woonkamer in stroomde.
Bij ons thuis net niet. Thijs was thuis,
maar moest zich maandagmorgen
weer melden. In volle uitrusting, op
de rug van mijn broer Jan, liet hij zich
dragen naar de Groene Hilledijk. Toen
hij zich na een lange reis op de kazerne meldde, was hij de enige soldaat
uit de overstroomde gebieden, die was
komen opdagen.

moest staan. In een teil moesten we
tien tellen ons hoofd onder water
houden. Dat moest te doen zijn. Diep
inademen en volhouden. Met onze kop
onder water hoorden we hem tellen.
1, 2, 3... .8, 8 en een half , 9, 9 en een
kwart… en dat steeds langzamer. We
hielden het niet meer en proestend en
met een rooie kop kwamen we boven.
Mijn moeder hevig verontwaardigd en
Thijs en Jan hard lachen. We hadden
het niet gehaald. Boos en protesterend, maar het eind van het liedje was
natuurlijk toch dat we een ijsje gingen
kopen bij Bep’s Taria. Later jaren
bleek dat het ‘deuntje’ van Tsjaikowski was. Capriccio Italien.

Pestkop
Ik had dus een hele aardige broer,
maar het was ook een pestkop. Als
mijn jongere broer Frans en ik om een
ijsje zeurden, of ook gewoon wanneer
Thijs ons wilde provoceren, zong hij
op de melodie van een populair klassiek thema ‘Wie zou er nog een lekker
ijssie lusten.... Ikkeee met slagroom,
Jaaa en chocola.” Hij vond dat daar
wel een tegenprestatie tegenover

Vertegenwoordiger
Thijs maakte carrière. Hij werd
vertegenwoordiger, eerst in margarine,
later in waspoeder. Daartoe kreeg hij
de beschikking over een Volkswagen
en werd er bij ons telefoon aangelegd.
Hij voelde zich een hele bink. Ik kocht
vriendschappen door te beloven dat,
wanneer mijn grote broer thuiskwam,
zij een rondje in de auto mochten maken. Regelmatig zaten zo’n zeven of

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

Voor alle informatie kijk op:

0180 723204

www.ericmastenbroek.nl

acht kinderen op de stoep te wachten.
Met al die apen (zoals mijn vader het
noemde) reed Thijs een rondje door
het Witte Dorp. Het was een hele
belevenis.
Maar vertegenwoordiger zijn
betekende ook administratie. Alle
bestellingen en verkopen moesten aan
het formulier worden toevertrouwd.
We waren thuis met zijn zevenen en
de huiskamer was klein en werd soms
voor de helft met formulieren bedekt
(een studeerkamer hadden we niet).
Om de overlast te beperken bouwde
mijn opa een soort bureautje, dat hij
aan de muur bevestigde. Mijn opa
was handig, maar een timmerman
was hij niet. Van dik hout zaagt men
planken. Na enkele maanden zou het
gevaarte met veel kabaal van de muur
vallen. De administratie moest nog
dezelfde dag naar het hoofdkantoor
worden opgestuurd. Thijs reed rond
middernacht naar het postkantoor aan
het Delftseplein, net op tijd voor de
laatste trein. Hij bleef dan nog wel
eens in Rotterdam hangen.
De volgende morgen was het moeilijk
opstaan. Soms belde zijn baas voor

wat laatste instructies. Mijn moeder
nam de telefoon op en maakte Thijs
wakker. Hij stommelde naar beneden.
Slaperig, ongewassen, ongeschoren.
Hij zei dan tegen zijn baas: “U boft
dat u mij nog aantreft, ik sta op het
punt om weg te gaan.” Soms gaf hij
instructies. Als ze morgen bellen, zeg
dan: “U treft het niet, ik zie hem net
wegrijden.”
De auto was dikwijls volgestouwd
met dozen waspoeder. Soms kwam hij
er ook mee naar huis. Als hij uitging,
moesten de dozen worden opgeslagen,
maar waar?. Veel ruimte hadden we
niet. Dan maar in het gangetje, met
als gevolg dat de voordeur nog maar
op een kier openging en je zijdelings
in- en uit kon gaan. Als dat regelmatig
voorkomt, wordt het knap irritant.
Op zekere dag had mijn broer Jan er
schoon genoeg van en zette de dozen
in het voortuintje. Die avond ontlaadde zich een felle onweersbui Het
is later toch weer goedgekomen tussen
mijn broers.
Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com

RIJBEWIJSKEURINGEN in Rotterdam
Iedere 2e dinsdag en 4e woensdag
v.d maand in Open Hof, Hesseplaats 441
in Rotterdam-Ommoord
Afspraak maken via 06-36435976

Kosten € 35,00

(CDE en taxipas € 55,00)

Zie ook de website: rijbewijskeuringen.info
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WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect

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

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT

“Hogadent”
KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger

(voor loszittende onderprothesen)

nodig die met een enkel woord begrijpt wat
de wensen zijn. Die kan bogen op een

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details
zo belangrijk zijn. Onze mensen

Wij heten u graag welkom in
onze praktijk voor een wederzijdse
kennismaking en een gratis advies.

staan klaar als het nodig is.

Christel Oudshoorn

BACK OFFICE MEDEWERKSTER

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

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

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

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

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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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.
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Laatste Rotterdamse Dag 29 september
De jaarlijkse Rotterdamse Dag wordt dit jaar voor de veertigste
en tevens laatste keer georganiseerd door Ons Rotterdam. Er
wordt nog wel nagedacht over eventuele voortzetting van deze
dag in een andere vorm, met behoud van bepaalde elementen.
De laatste Rotterdamse Dag wordt gehouden op zaterdag 29
september en wordt een heel bijzondere.

ter bouwen. Maar omdat de kerk te
zeer als symbool voor de Rotterdamse
gemeenschap werd gezien, gebeurde
dat niet. Koningin Juliana legde in
1952 de eerste steen voor de restauratie, die in 1968 klaar was.

Plaats van handeling is opnieuw de
Laurenskerk. De organisatie is deze
keer in handen van zowel Ons Rotterdam als van de Vereniging Vrienden
van de Laurenskerk en de Stichting
Laurenskerk. De dag staat in het teken
van het feit dat het 50 jaar geleden is
dat de restauratie van de Laurenskerk
werd voltooid na de wederopbouw in
de periode 1950-1968. Het wordt een
dag die je als echte (oud-)Rotterdammer eigenlijk niet mag missen.
De Rotterdamse Dag maakt dit jaar
deel uit van een omvangrijk herden-

Gratis entree
Voor het eerst is de toegang tot de
Rotterdamse Dag voor publiek gratis.
Zo wil de organisatie de drempel om
te komen voor bezoekers nog lager
maken. Want hoe meer bezoekers
hoe beter. Ook de vaste kraamhouders hoeven deze keer niet te betalen
voor huur van tafels. Dat is mogelijk
geworden doordat de Laurenskerk zelf
deze kosten voor haar rekening neemt
als mede-organisator.

kingsprogramma van de Laurenskerk.
De kerk is het enige middeleeuwse
overblijfsel van het centrum van Rotterdam. De kerk in gotische stijl dateert uit 1525. Tijdens het bombardement op Rotterdam, op 14 mei 1940,
werd de Laurenskerk zwaar beschadigd. Er gingen stemmen op de kerk
te slopen. Maar Hitler verbood dat. Na
de oorlog waren de meningen ook nog
verdeeld over wel of niet restaureren.
Zo wilde architect J.J.P. Oud eigenlijk
alleen de toren als herdenkingsplaats
behouden en een nieuwe kerk daarach-

Optredens zijn er ook weer op de Rotterdamse Dag

Rotterdammer van het Jaar
De Rotterdamse Dag duurt van 10.00
tot 16.30 uur. Tijdens het ochtendprogramma geven de Vrienden van de
Laurenskerk in het ‘koor’ van de kerk
uitgebreid informatie in de vorm van
lezingen en powerpointpresentaties
over de restauratie van de Laurenskerk. In de middag, vanaf 13.30 uur,
zullen daar weer Rotterdamse artiesten
optreden en om 16.00 uur wordt
bekendgemaakt wie de Rotterdammer
van het Jaar is geworden en daarmee
de opvolger van Casper van Eijk, de
bekende specialist van het Erasmus

CCtje Guus Oster
En toen was het alweer zomer. De tijd gaat met reuzenschreden voorbij. Het is
bijna angstig zo snel als alles
gaat. Vroeger dacht ik dat het
kwam, ik heb het misschien al
eens eerder gezegd, maar dat
maakt niet uit zou Guus Oster
zeggen, dan zeg ik het nog
eens, dacht ik dat het kwam,
doordat ik het zo druk had dat
de tijd me als zand door de
vingers glipte. Maar tegenwoordig heb ik het helemaal
niet druk en toch razen de
dagen langs mij heen.

c foto burosolo.nl

Over Guus Oster gesproken, dat was
een leuke man. Hij was de directeur
van de Nederlandse Comedie, de
bespeler van ‘s lands eerste podium, de
Mokumse Stadsschouwburg. Hij was
van geboorte Rotterdammer. Ik sprak in
de jaren zestig in café Pardoel eens met
de schilder Charles Kemper, en die zei:
“Oster, dat is een brandweerfamilie.”

Cox Column

In diezelfde jaren zestig leerde ik Oster
kennen, omdat zijn dochter Annemarie
bij ons cabaret Lurelei kwam werken.
Je kunt het je nu bijna niet meer voor-

stellen, maar er gaapte toen nog een
enorme kloof tussen het ‘Grote Toneel’
en ons, eenvoudige grappenmakers.
Maar Guus was een van de eersten die
ons op straat gedag ging zeggen, en
bijvoorbeeld voor Jasperina zijn hoed
afnam.
Hij zei tegen mij ook “meneer Cox.”
Als je dan vroeg of hij asjeblief “jij” en
“Gerard” wilde zeggen, zei hij: “Okee,
als jij maar meneer Oster blijft zeggen.” Zo probeerde hij je uit. Na enige
tijd bereikte ik echter het walhalla en
mocht “Guus” tegen hem zeggen.
Hij beschikte over een verbazingwekkende humor, zag altijd het relatieve
van de dingen. Ik was toen nog een
enorme ‘draufgänger’ en hij leerde
me van alles het betrekkelijke inzien.
Al had ik veel beter naar hem moeten
luisteren, maar daar ben je dan te jong
en te stom voor. (Daarom verbaas ik
me dikwijls over de tegenwoordige
aanbidding van ‘jong’ en ‘de jeugd’.
Dat is geen kinnesinne, maar ‘jeugd’
weet nog niks en moet nog veel leren.
Iets anders dat me mateloos ergert, is
het probleem dat er van gemaakt wordt
of er genoeg vrouwen zitten in het

Lekker struinen op de Rotterdammarkt

Medisch Centrum die zich onder
andere met zijn actie ‘Support Casper’
inzet voor de strijd tegen alvleesklierkanker. Hij werd vorig jaar uitgeroepen tot Rotterdammer van het Jaar.
Markt
Natuurlijk is de Rotterdamse Dag ook
weer de dag waarop verenigingen,
stichtingen, musea, historische verenigingen, kunstenaars en uitgeverijen
uit Rotterdam en de Rotterdamse
regio zich de gehele dag kunnen
presenteren. Er zijn foto-exposities,
powerpointpresentaties over oud en
nieuw Rotterdam en er is een groot
aanbod aan boeken en artikelen van
en over Rotterdam. Kortom: het is de
ontmoetingsdag voor de (oud-)Rotterdammers. Ook De Oud-Rotterdammer

is, als vanouds weer van de partij.
Organisaties die willen deelnemen
aan de Rotterdamse Dag en een of
meer tafels willen reserveren, worden
verzocht voor 1 augustus contact op te
nemen via info@onsrotterdam.nl of te
bellen naar 010-4804513. Een bericht
sturen mag ook. Dat kan naar Stichting Ons Rotterdam, Postbus 53281,
3000 HG Rotterdam. Vermeld daarin:
naam van de organisatie, contactpersoon, adresgegevens, e-mailadres en
wat u exposeert of verkoopt. Geef
ook aan hoeveel tafels (van 180x80) u
wilt en of u wensen heeft wat betreft
bijvoorbeeld elektriciteit of speciale
plek in de kerk.

kabinet, of de gemeenteraad of de top
van het bedrijfsleven. Je moet gewoon
de beste nemen en man of vrouw maakt
niet uit. Maar daar hadden we het niet
over.)

“Dat zit zo”, verklaarde Guus op mijn
vraag, “we hebben beiden thuis nog
onderduikers in het keukenkastje zitten,
en we hebben ze nog niet verteld dat de
oorlog is afgelopen.”

Een voorbeeld van Osters humor. De
gesubsidieerde toneelgezelschappen
moesten ieder seizoen acht premières
uitbrengen en Osters gezelschap mocht
dan altijd ‘de Gijsbrecht’ mee rekenen,
dus die hoefden er maar zeven. Jan
Teulings, de besnorde directeur van het
Rotterdams Toneel, vertelde mij dat hij
bij een vergadering tegen dit onrecht
te keer was gegaan in vlammende bewoordingen. Toen hij was gaan zitten,
zei Guus: “Jan, doe niet zo lullig, doe
die snor af.” “Toen we waren uitgelachen”, vertelde Teulings, “en ik later op
straat liep, realiseerde ik mij opeens dat
we weliswaar gelachen hadden, maar
dat er verder over het probleem niet
meer was gepraat.”

De tomatengooiers, help me herinneren
dat ik daar later nog eens een boekje
over open doe, maakten een eind aan
Osters koninkrijkje.

Ik zat eens met Guus op ‘De Kring’,
de Mokumse artiestensociëteit bij
het Leidseplein, toen de beroemde
fotograaf Paul Huf binnen kwam. Oster
en hij maakten beiden het zwijggebaar met de wijsvinger op de lippen.

In de jaren tachtig werd hij nog directeur van Carré, maar hij was niet meer
die grootheid van weleer. Hij stierf betrekkelijk jong. Dat hij ruste in vrede.
U zult mij op deze plaats enige tijd
moeten missen, want ik moet voor de
televisie even naar Japan en Vietnam
en zo. Ik leg het nog wel uit.
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BTR REIZEN

All Inclusive Bus excursievakanties
5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe al voor € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***
Soest / Sauerland al voor € 349,
349,-- p.p.
en
Vele reiz
k
Deze busreizen zijn inclusief: met vertre
e
ti
n
ra
a
g
 Reis per luxe touringcar

 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes

50% Korting

All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland € 259,
259,-Zomervoordeel 5 dg. nu slechts € 229,229,-

Voor informatie
0800 - 288 22 55

5 dg. all
all--in Kerstreis Hotel am Park ***
Soest / Sauerland al voor € 443,
443,-- p.p.
Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

30% Korting

All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Altastenberg / Sauerland € 366,
366,-5 dg. All Inclusive va. € 256,
256,-- p.p.

Nieuw

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
259,-Valkenburg / Zuid
Zuid--Limburg € 259,
Zomervoordeel 5 dg. nu slechts € 229,229,-

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

onderdeel van

onderdeel van

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
349,-- p.p.
Stadtkyll / Eifel - al voor € 349,

All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen

All Inclusive Hotel Elderschans ***
Aardenburg / Zeeland € 259,
259,-3 dg. All Inclusive va. € 129,
129,-- p.p.

24 uur per dag bereikbaar

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

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.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

www.BTRreizen.nl

WWW.CVU.NL

All Inclusive Hotel Hooggeerd ***
Land van Maas & Waal / Niftrik
NIEUW 3 dg. al vanaf € 163,163,- p.p.
BTR Reizen biedt u nog veel meer
gastvrije All Inclusive Hotels gelegen
op de mooiste plekjes in Nederland
en Duitsland met veel Voordeel

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

gen
informatie - reserverin
gratis reisbrochure

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

NEDERLANDSE VETERANENDAG
30 JUNI 2018 DEN HAAG
WWW.VETERANENDAG.NL

Ik draag de witte anjer
Uit respect voor mĳn
collega. Zĳ was op missie in
Afghanistan.
Founder

Hoofdpartner
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Schaaksimultaan van Sovjetgrootmeester
De foto van Ken je dit Nog van vier weken geleden was kennelijk nogal een moeilijke opgave. Er kwamen in elk geval veel minder reacties op dan gebruikelijk.
Het ging deze keer om een foto van de opening van een groot simultaanschaaktoernooi, dat werd gehouden in Palace in 1970 en deel uitmaakte van een serie
schaaktoernooien, georganiseerd door Vroom en Dreesmann. Burgemeester Wim
Thomassen was uitgenodigd het toernooi te openen en deed dit met een openingszet tegen de destijds bekende Sovjetschaker Mark Taimanov, die dat jaar het
beroemde Hoogovenschaaktoernooi in IJmuiden had gewonnen.

Elly Schutte-de Jong: “Bij de foto van simultaanschaaktoernooi moet ik denken aan de tijd dat
mijn vader dit ook altijd deed en ooit zelfs kampioen schaken van Rotterdam is geweest. Ook organiseerde hij toernooien voor jeugdspelers. Ik kan
mij nog herinneren dat wij een paar jongens uit
Zwolle te logeren hadden. Het jaartal weet ik niet
meer, maar mijn vader was er altijd druk mee. De
naam van mijn vader was R.H. de Jong. Ik heb
nog een kaart van het Bevrijdingstournooi van
den Rotterdamschen Schaakbond als bewijs van
deelname in oktober 1945. En tevens een bewijs
van deelname van de Russische Grootmeesters op
zondag 8 september 1946 in het gebouw van de
Unilever in Rotterdam.”
Wim van Gent: “Als fervent schaakliefhebber, ik
speel regelmatig partijen van vroeger na om van
te leren, want je bent nooit te oud om te leren,
ben ik eens gaan uitvissen welke grootmeester het
moet zijn geweest op deze foto. Ik kwam uit bij
Mark Taimanov of Tajmanov. Ik kom het op twee
manieren geschreven tegen en in het Russisch
schrift zal het nog wel weer anders zijn. Hij was
de winnaar van het Hoogovenschaaktoernooi in
1970. In Rusland, of eigenlijk in de Sovjet Unie,
die toen nog bestond, was het in die jaren een
grootheid. In 1952 was hij al kampioen van de

Sovjet Unie. Het had maar een haar gescheeld of
hij was echt wereldberoemd geworden. Tajmanov
was namelijk de tegenstander van Boris Spasski
in de aanloop naar de wereldtitelstrijd met Bobby
Fischer. De winnaar mocht tegen de Amerikaan.
Ze speelden zes partijen. Tajmanov verloor ze
allemaal. Dus ging Spasski naar IJsland voor het
legendarische duel tegen die rare Fischer met
z&#39;n fratsen. Die raakte later politiek nog in
opspraak en werd in Amerika een soort persona
non grata. Tajmanov overkwam in de Sovjet Unie
hetzelfde. Hij kwam in conﬂict met de communistische partij. Maar later werd hij daarvan weer
gerehabiliteerd. In 1976 werd hij weer kampioen van de Sovjet Unie, nadat hij een paar jaar
helemaal met schaken was gestopt en zich op de
muziek had gestort. Een bijzonder man dus, die in
1970 in Rotterdam een simultaanschaakwedstrijd
kwam spelen.”
Jan den Doolaard: “De grootmeester ken ik niet,
maar de burgemeester die de eerste zet doet wel.
Dat was duidelijk burgemeester Wim Thomassen.
Van 1965 tot in 1974 was hij burgemeester van
Rotterdam. Een heel aardige, enthousiaste man.
Hij stond dicht bij de mensen. Het was de tijd dat
Rotterdam na de eerste wederopbouwjaren weer
smoel begon te krijgen. Thomassen was daarvoor

Ken je dit nog?

Nr. 167

ook al burgemeester geweest van Enschede en
Zaandam en volgens mij ook lid van de Eerste
of Tweede Kamer. Hij was van de PvdA. Van
origine was hij onderwijzer.”
Anke Posthuma: “Opvallend: een foto van een simultaanwedstrijd, maar geen enkele vrouw achter
het bord. Schaken is heel lang een mannensport
geweest, maar tegenwoordig zijn er wel degelijk
ook vrouwen die schaken, ook op niveau. Dat begon al jaren geleden met de zusjes Judit en Soﬁa
Polgar uit Hongarije. Op de scholen zijn er bij het
schoolschaken meisjes die de jongetjes inmaken
bij een potje schaken, weet ik uit ervaring. Ook
daarin is de de wereld dus veranderd.”
Max Vermeer: “Ik keek met verbazing naar de
schaakfoto in de vorige De Oud-Rotterdammer.
Het duurde even voor ik precies in de gaten had
wat ik hier zag. En zelfs na een tijdje piekeren
had ik het nog niet precies voor de bril, maar ik
wist dat ik het herkende. Een speurtocht door
mijn plakboeken friste mijn geheugen helemaal
op. Dit was een simultaanschaaktoernooi zoals
Vroom en Dreesmann die in de jaren zestig
jaarlijks organiseerde. Volgens mij was dit de
tiende editie en werd het toernooi op 2 februari
1970 gehouden. Er deden diverse meesters en
grootmeesters aan mee, waarvan Taimanov,

na zijn winst in het Hoogoventoernooi op dat
moment de bekendste was. Maar ook andere
sterke spelers speelden een simultaanseance.
Zoals Hein Donner, Jan Timmer, Bouwmeester,
Jongsma en de Deense grootmeester Bent Larsen.
Het werd dat jaar in Palace aan de Zomerhofstraat
gehouden. Waarom dat was, weet ik niet, want in
voorgaande jaren was daar nooit eerder gespeeld.
In mijn plakboek vond ik nog een krantenknipsel
met een verslagje van deze simultaan. Daaruit
blijkt dat die beroemde Rus het helemaal niet
zo best had gedaan. Hij noteerde een score van
slechts; 73 procent. Hij verloor maar liefst zes
partijen van sterke Rotterdamse hoofdklassespelers, waaronder Hans Böhm, en werd door
nog eens vijf anderen op remise gehouden. De
andere simultaangevers deden het veel beter. Zo
stond Bent Larsen slechts drie remises toe en Jan
Timman zelfs maar een, waarmee hij de hoogste
score (98%) van alle simultaangevers realiseerde.
De Vroom en Dreesmanntoernooien waren in die
jaren beroemd onder schaakliefhebbers en werden
op diverse plaatsen door het land gehouden. De
toernooien waren een initiatief van schaker Berry
Withuis, zelf een sterke simultaanspeler. Het waren prachtige toernooien waar iedere schaker zijn
krachten eens kon meten met de beste spelers.
Jammer dat dit niet meer bestaat.”

Ken je dit nog? Een bekend café in Rotterdam Noord. We schrijven 1977. Vaste klanten klitten aan de bar.
Herkent u er eentje van? Of meerdere? Het is gezellig. Buurtgenoten dronken en klonken er regelmatig
met elkaar als ze iets te vieren hadden. Kwam u er ook wel eens? Heeft u er bijzondere herinneringen
aan? Werkte u er wellicht en kunt u daar iets over schrijven? We zijn weer benieuwd naar anekdotes,
verhalen en herinneringen. Schrijf er over naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De OudRotterdammer, 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.
Tal van grote spelers werden gestrikt voor de V&D Simultaantoernooien, zoals Boris Spasski, die het hier opneemt tegen
een groot aantal deelnemers (Foto Nationaal Archief/Ron Kroon)
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Hollandse Nieuwe
es!

m
Vers van ‘t

P/ST 1,99

4 VOOR

7,50

Haring Stempelkaart

Nieuw!

Bij elke haring krijgt u 1 stempel,
10 stempels is een volle kaart en
1 gratis haring waard!

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

VISWINKEL W.C. HESSEPLAATS/BINNENHOF
Hesseplaats 11b
Binnenhof 78c

3069 EA Rotterdam
3069 KV Rotterdam

Openingstijden
Ma t/m do. 8.00-18.00 uur

l

Tel. 010 - 286 75 20
Tel. 010 - 737 08 66

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Vr. 8.00-19.00 uur l Za. 8.00-17.00 uur
Senioren ledikant Robert 90 x 200 cm blank eiken
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras

€ 379,00

Ideale rolstoel
om mee te
nemen
in de auto.

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

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

Bijpassend nachtkastje € 159,00

LAMINAAT

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

Bobby rolstoel

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

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

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

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

als kind heeft geërfd (of had kunnen
erven); in uw geval is dit € 1.333,00
Per saldo heeft u dus nog recht op €
33.998.

Uit de praktijk
Oud(er) worden komt met gebreken en
dat voelen we als we dagelijks meerdere
keren de trap op moeten naar de woning. Rotterdam kent veel naoorlogse
appartementsgebouwen zonder lift. In
die ﬂats wonen veel ouderen, zo ook het
echtpaar uit Oud-Mathenesse. Beiden
begin 70 en bewust van de ongemakken die samenhangen met het ouder
worden. Bij het adviseren om en rond
hun nalatenschap kwam deze keer als
extra vraag naar voren of dit echtpaar
beter zou kunnen verhuizen of toch
maar beter kon blijven wonen in hun
lekkere ﬂat?
Het antwoord op die vraag bleek diverser dan ze hadden gedacht. Zo moeten
zij rekening houden met het passend
toewijzen van woningen, waardoor ze
voor de goedkope woningen niet in
aanmerking komen en bleek dat ze voor
de vrije sector weer te weinig inkomen
hadden. Kopen bleek ook al geen
antwoord op de ‘verhuisvraag’, want
wat leuk is, blijkt onbetaalbaar en wat
betaalbaar is, is bijna nooit leuk.
Een oplossing is niet eenvoudig. De
enige weg die openstaat, is voorsorteren/vooruit kijken en geduld hebben om
uiteindelijk een woning te vinden die
geschikt, betaalbaar en naar uw zin is.
Hoewel dit tijd en inspanning kost (en
teleurstelling als het niet doorgaat), is
dit vaak de enige manier op een zeker
moment toch te kunnen verhuizen naar
een woning die seniorproof is. De ervaring leert dat als u uzelf vijf jaar geeft
om een leuke woning te vinden, dit na
twee jaar gelukt is. U moet enerzijds
gemotiveerd zijn om te zoeken en nee
durven zeggen, omdat u de tijd heeft;
dat leidt tot het beste resultaat.

Wilt u uw legitieme portie opeisen,
dan moet u dat binnen vijf jaar doen
na het overlijden van moeder. Wacht
in uw geval echter niet te lang, nu
is de zaak nog ‘vers’ en is afspraken
maken over terugbetalen mogelijk.

Mijn zussen hebben veel
meer geschonken gekregen
van onze moeder dan ik. Heb
ik nu recht op een groter deel
van de nalatenschap?
Mijn moeder - waar ik niet zo veel
contact mee had - is eind vorig jaar
overleden? Met mijn twee zussen had
moeder een hechtere band. Tijdens
haar leven heeft zij mijn zussen grote
bedragen geschonken (elke zus zeker
€ 100.000). Dit wist ik, maar daar had
ik eigenlijk helemaal geen probleem
mee. Ik dacht dat dat later bij het
overlijden van mijn moeder vanzelf
gelijk getrokken zou worden. Nu
blijkt dat de erfenis van mijn moeder
maar vierduizend euro bedraagt en
mijn moeder niets had geregeld in een
testament. Dit voelt voor mij heel oneerlijk. Kan ik nog iets doen waardoor
mijn zussen en ik alsnog meer gelijk
getrokken worden.

Spaargeld gegarandeerd
Wilt u weten of uw spaargeld veilig
staat bij uw bank, vraag dan of de
bank ook meedoet aan het depositogarantiestelsel van banken. In dit
stelsel is het saldo op de rekening per
rekeninghouder tot € 100.000 gegarandeerd. Met een en/of-rekening dus
tot € 200.000. In Nederland zijn ook
banken actief die niet meedoen met
dit garantiestelsel. Vraag dus altijd na
of ze wel zijn aangesloten. Doe dit
zeker als u uw geld in het buitenland
onderbrengt om daar een iets hogere
rente op uw spaargeld te krijgen.
Waarom iagere netto AOW?
Is uw netto AOW lager dan dat van
anderen, dan kan dat twee dingen
betekenen. Of u heeft een tijdje niet
in Nederland gewoond en heeft
daardoor 2 procent per jaar minder
AOW opgebouwd. Of u heeft anders dan die anderen - bij de AOW
de algemene hefﬁngskorting niet
laten toepassen. Dat is een korting op
de belasting die u over uw inkomen
moet betalen. Heeft u de hefﬁngskorting niet bij de AOW, maar bij
uw pensioen laten toepassen, dan is
uw netto AOW lager, maar betaalt u
minder belasting over uw pensioen.

Er bestaat geen wettelijke bepaling op
grond waarvan ouders verplicht zijn
hun kinderen gelijk te behandelen en/
of aan alle kinderen evenveel na te
laten. Ervan uitgaande dat uw moeder
hier bij de schenkingen aan uw zussen
niets over heeft vastgelegd, hoeven
deze schenkingen dan ook niet ingebracht te worden in de nalatenschap
van uw moeder. De nalatenschap is en
blijft daarmee vierduizend euro. Alle
drie de kinderen erven hiervan 1/3
oftewel circa € 1.333.
Als u hier geen genoegen mee wilt
nemen, zou u kunnen overwegen

Conformiteitsbeginsel
Koopt u iets in de winkel, dan moet u
er vanuit kunnen gaan dat uw product
aan de verwachting voldoet; met een
duur woord heet dit: het conformiteitsbeginsel. Zo moet bijvoorbeeld
de nieuwe televisie het vanwege dit
beginsel tijdens de normale levensduur probleemloos doen en als de
fabrikant in zijn reclame bepaalde beloften doet, moet het product ze ook
waarmaken. Dit beginsel is belangrijker dan de garantie die de fabrikant
afgeeft. Garantiebepalingen van de
fabrikant zijn pas iets waard als ze
meer bieden dan de wet. Voldoet uw
product niet aan de verwachting,
dan kunt u de leverancier vragen het
ontbrekende alsnog te leveren, het
defect te repareren of te vervangen en
tenslotte - indien dit niet mogelijk is (een gedeelte van) de koopprijs terug
te betalen. Het conformiteitsbeginsel
is nadrukkelijk van toepassing op

aanvullend een beroep te doen op uw
legitieme portie.
De legitieme portie bedraagt sinds
2003 de helft van een gewoon
‘kindsdeel’. Voor de berekening
hiervan moet echter rekening worden
gehouden met de bij leven aan uw
zussen gedane schenkingen. Door
het opeisen van de legitieme portie
en dus verplichte “inbreng” van de
schenkingen kunt u dus alsnog een
stuk “terughalen”.
In uw geval bedraagt uw legitieme
portie dan 1/2 van 1/3 van € 204.000
= € 34.000. Volgens de wet wordt
hierop in mindering gebracht wat u

producten en niet op diensten.
Huis verkopen als langstlevende
In het verleden zijn veel testamenten
gemaakt waarin de langstlevende het
recht krijgt met alles wat het (echt)
paar bezat voort te leven na het
overlijden van de eerste partner. Wil
de langstlevende de woning verkopen
om elders te gaan wonen, dan hangt
het van het testament af wat de mogelijkheden zijn. Was er geen testament
of een testament waarin de kinderen
een vordering in geld op de langstlevende krijgen, dan is de langstlevende vrij te doen wat goed lijkt.
Heeft de langstlevende het vruchtgebruik van de woning en de kinderen
het bloot eigendom, dan moet eerst
uitgezocht welke mogelijkheden de
langstlevende heeft voordat deze mag
verhuizen. Medewerking van kinderen is dan meestal vereist.

Uw zussen zijn als erfgenamen
echter niet verplicht uw vordering
als legitimaris te voldoen voor zover
deze de waarde van de nalatenschap
overstijgt. Nu de vordering van u als
legitimaris groter is dan de waarde
van de nalatenschap, kunt u eventueel
uw vordering verhalen door inkorting
op de gedane giften. Uw zult in dat
geval uw zussen die de schenkingen
hebben ontvangen, hierop moeten
aanspreken.
Dit alles zal naar alle waarschijnlijkheid behoorlijke consequenties
hebben op de familieverhoudingen.
Een belangrijke vraag voor u zal zijn
of het u dat allemaal waard is.

Shoppen bij de notaris
Akto maakt geen testamenten,
maar weet wel dat er grote verschillen zijn tussen verschillende
notarissen in en buiten Rotterdam.
Shoppen voor een goedkope verklaring van erfrecht of overdracht
van een huis is de moeite waard.
Let echter bij een testament niet
alleen op de prijs, maar zeker ook
op de kwaliteit.
Betaal per minuut
Heeft u een smartphone, download
dan een parkeerapp en betaal per
minuut in plaats van vooraf bij de
parkeerautomaat. Dit biedt parkeergemak en u betaalt nooit teveel
(of te weinig, incl. boete).
Goedkoop tijdverdrijf
Koop vakantiespelletjes en
-boeken bij de kringloopwinkel.
En heeft u geen zin de uitgelezen
boeken mee terug te nemen, geef
ze dan aan andere vakantiegangers.

l

uw erfcoach en meer

l
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‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.
En we waren niet eens verzekerd.’
‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?
Bel voor een persoonlijk gesprek 010 851 62 80.
Wij helpen u graag.

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Last van
uw voeten?

�� �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

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

Maak een en
voor e
afspraak

gratchteicsk
voe

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klikgebit-specialisten
Raadhuisplein 46
Oudedijk 140
Nieuwerkerk a.d. IJssel Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870
www.venrooytandtechniek.nl

Schiedamsedijk 76a Rotterdam:
Wacht niet langer en maak
eenvoudig een afspraak via
T. 010 412 37 25
www.pendersvoetzorg.nl

Blijf er niet
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten,
enkels of knieën? Heeft u reuma of
diabetes? Laat onze specialist de
conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.
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Dansen bij Jansen en... rock and roll
De Rotterdamse buurthuizen De Arend en De Zeemeeuw aan de
Schiekade, in de Tollensstraat, Van der Werffstraat en de Jeugdhaven in de Rubroekstraat, waren in de jaren vijftig en zestig
voor de opgroeiende jeugd van het Oude Noorden en Crooswijk
de populaire jeugdhonken. Je kon er biljarten, tafeltennissen,
knutselen en af en toe een spannende film kijken. Voor de jeugd
vanaf zestien jaar traden regelmatig rock and roll-bandjes op.
De rock and roll-band Bill Haley and
his Comets zette in die jaren de wereld
op zijn kop. In het Oude Noorden
werd voor het kruispunt ZwaanshalsZaagmolenstraat-Zaagmolendrift zelfs
een tijdelijk Algemeen Politie Verbod
uitgevaardigd tegen samenscholing
van de jeugd.
De agenten van de politiepost Zwaanshals hielden hier, indien noodzakelijk,
streng de hand aan. Een politiemotor
met zijspan en lange wapenstok
veegde af en toe de stoep voor de
snoepwinkel van C.Jamin op de hoek
van het Zwaanshals schoon. Die wapenstok liet gemene rode striemen en
vervelende blauwe plekken na als je er
een mep mee kreeg.

De Crooswijker John Raadtgever uit
de Rubroekstraat, artiestennaam John
Raver, scoorde met zijn band The
Endless hoge ogen in het jongerencircuit. De startende bandjes traden veel
op in de buurthuizen. Hun repertoire
bestond voor het grootste deel uit
rock- en coversongs van Elvis Presley
en van The Everley Brothers... Bye
Bye Love en Bird Dog.
Cliff Richard and the Shadows speelde
in 1964 de Rotterdamse Energiehal
bijna uit zijn dak. De Nederlandse hit
‘Kom van dat dak af’ van de zanger
Peter Koelewijn, vertolkt door de
kleine blonde Crooswijker Fritsie
Jansen, zette op Koninginnedag in de
Woelwijkstraat de boel op zijn kop.

Onder stroom
In de Rotterdamse wijken formeerden
zich al snel groepjes jongeren die deze
nieuwe trend van muziek maken ook
in praktijk wilden brengen. Van oude
radio-onderdelen werden versterkers
gemaakt. Op de gitaren werden elektrische elementen geknutseld. Soms
kwamen de gitaren daardoor onder
stroom te staan, met alle gevolgen van
dien.

Bromfietsen
Het Langepad, vooraan bij het
Kralingse Bos, was voor de jeugd uit
Kralingen, Crooswijk en het Oude
Noorden een geliefde plek om te ‘chillen’. De jongens pronkten en ronkten
met hun bromfietsen, Rap Rocky, Tomos of Kreidler. De meisjes genoten
ervan om op de buddyseats een stukje
te mogen meerijden. Zondagmiddag
was het voor de jeugd gezellig bij
Paviljoen ‘t Haantje, vlakbij het sluisje
van de Kralingse Plas. De uitbater had
zijn jukebox van de modernste plaatjes
(EP’tjes) voorzien en er mocht...
stiekem gedanst worden.

‘The Real Melody Rockers’, later ‘The
Trembling Five’, met onder anderen
gitarist Joop Brands, was een bekende
populaire amateur rock ‘n roll band in
het Oude Noorden.
Op Koninginnedag werd voor zijn vaders bloemenwinkel in de Tochtstraat
een podium opgebouwd. Bouwlampen, opgehangen bij de buren aan de
overkant van de straat, zorgden voor
de nodige lichteffecten. Noordeling
Henk Petersen uit de Johan Idastraat,
artiestennaam Hank Peterson, werd
na een talentenjacht in de Ruteck’s
op het Stadhuisplein uitgeroepen tot
de Rotterdamse Elvis Presley. Hij
toerde later met zijn band ‘The Five
Strangers’ door Duitsland, waar hij
veel succes had.

Tuney Tunes

De categorie ‘Artistiekelingen’,
de Puchjongens met hoog stuur en
studentikoze outfit, zochten hun plek
elders in de stad, bij ijssalon Capri in
de Karel Doormanstraat of bezochten
café De Fles van oom Tom aan de ‘s
Gravendijkwal.
Op Zuid
Mijn vriendje Jan wist alles van
muziek. Hij volgde de hitparade op de
voet, luisterde naar Radio Luxemburg, kocht de muziekbladen Tuney
Tunes en Muziekparade. Hij kende
alle actuele songs en de Top Tien uit
de muziekbladen met teksten uit het
hoofd. Jan was geboren en getogen op
het Noordereiland in Rotterdam-Zuid.
Op veertienjarige leeftijd verhuisde
hij met zijn ouders naar het Oude
Noorden. Maar ‘Op zuid’ bleef zijn
favoriete stek.
Op zaterdagavonden waren Jan en ik
daarom regelmatig te vinden in Café
Centraal op de Beijerlandselaan en
een zaaltje op de Doklaan waar in het
weekend dikwijls een bandje speelde.
In gebouw Odeon, in de Gouvernestraat, speelden op zondagmiddag
vaak Indische rockbandjes. Geweldige

Johnny Raver

muziek, waar je heerlijk langzaam
(slijpend) met een meisje op kon dansen. Ik herinner mij nog ‘The Black
Dynamites’.

het keurige witte overhemd leek op
een rood-wit Feijenoordshirt. Hoe ik
het later thuis heb uitgelegd, weet ik
niet meer...

Fikse knokpartij
Een klasgenootje van mijn vriend Jan
speelde in een school-rockband. Deze
zou voor het eerst optreden in een
zaaltje in de Feijenoordstraat op het

Tijger Ponsen
Gelukkig was vriend Jan tijdens zijn
lagere schooltijd bevriend met één van
de gebroeders Ponsen, in die tijd een
bekende familie op het Noordereiland.

The Trembling Five

Noordereiland, dus een thuiswedstrijd
voor Jan. Bij binnenkomst van het
zaaltje ontstonden al direct problemen.
‘Autochtone’ Jan werd zonder problemen toegelaten, maar die “vreemde
eend in de bijt” uit Rotterdam Noord
niet.
De meeste jonge Noordereilanders
waren in die tijd niet de makkelijkste
voor vreemden. Het ontaardde tenslotte met veel hang- en trekwerk aan de
deur en een fikse knokpartij op straat.
Mijn verdedigings- en stoottechniek,
geleerd bij de boksschool Herman
van ‘t Hof, kwamen mij nu goed van
pas en beperkten gelukkig de nodige
kwetsuren. Desondanks waren mijn
nieuwe donkerblauwe kostuum en
witte overhemd met smal leren stropdasje na afloop niet meer toonbaar.
Het donkerblauwe pak had de kleuren
van een Engels tweedpak gekregen en

Eén van de broers had zelfs de naam
‘Tijger Ponsen’ toebedeeld gekregen,
vanwege zijn kracht en explosiviteit.
Later heb ik dan ook geen problemen
meer ondervonden en kon ik de Van
der Takstraat zonder kleerscheuren zo
in en uit wandelen. De Duitsers hadden er in 1940 meer moeite mee.
Stijldansen
Dansles hoorde in die tijd bij je opvoeding. Bij dansschool Pierre Zom aan
de ‘s Gravendijkwal werd stijldansen
geleerd tegen een redelijk scholierentarief. De foxtrot, Engelse wals, tango,
rumba en de cha cha cha werden
wekelijks met de nodige inspanning en
spanning geoefend.
Mijnheer Zom deed de dansen voor,
met zijn vrouw of assistente. Hij leerde de jongens op een correcte manier
de meisjes vragen. Colbertje gesloten,
een kleine buiging naar het meisje van

je keuze met de vraag “Mag ik deze
dans van u?”
Dat was even wat anders dan in de
zaaltjes in het Oude Noorden, Crooswijk of ‘op Zuid’. Kauwgum in je
mond, stoer en onverschillig kijkend
naar de meisjes en tenslotte met het
hoofd duidelijk maken dat je met een
van hen wilde dansen.
Voor je favoriete meisje naar huis te
mogen brengen bestonden gelukkig
geen speciale regels of protocollen. Je
moest gewoon een beetje brutaal zijn.
Paniek
Op zaterdagavond en zondagmiddag
was het ‘vrij dansen’ bij dansschool
Jansen (Leer Dansen bij Jansen) in
de Vijverhofstraat, onder muzikale
leiding van het trio Jacky Bulterman.
Zijn populaire afscheidsliedje, bij
getemperde verlichting, was altijd
“Zij had een bloesje van lichtblauwe
zij”. Een enigszins ouderwets liedje,
eigenlijk niet meer van de tijd, maar
waarbij de meeste jongens de edele
moed konden verzamelden tijdens
deze langzame en laatste dans, het
favoriete meisje te vragen haar thuis te
mogen brengen.
Joke, mijn vriendinnetje van zestien
jaar, nam ik voor het eerst mee naar
het ‘vrij dansen’ bij Jansen. Uitgerekend die avond kieperde een
ontevreden, dronken malloot als blijk
van ontevredenheid over het strenge
deurbeleid van portier Kees een
vuilnisbak door de ruit. Paniek... ik
had haar ouders nog zo beloofd zich
die avond geen zorgen te maken over
hun dochter.
Het voorvalletje had gelukkig verder
geen verstrekkende gevolgen voor
onze verkering. Inmiddels zijn wij
vijftig jaar getrouwd.
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

Accordeonreparatie

L.de Keijzer

Reparatie van alle Merken accordeons,
inspectie en prijsopgave vooraf.

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Slechts op 32 min. Afstand van hartje Rotterdam.
Maak een afspraak.

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Tel: 06 – 53798260
06 - 22470979

Molenhoek 7
2973 AG
Molenaarsgraaf

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

Comfortabele busreizen met gegarandeerde vertrekken
Reiscode: ebglc02

Dresden, Leipzig en Weimar

www.demolenhoek-vermaak.nl

6-daagse busreis

vanaf

Reiscode: ebtrq03

CU

Torquay aan de Engelse Rivièra
7-daagse busreis

- 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

vanaf

10-daagse busreis

vanaf

Ziet u er ook zo tegen op?

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.

10-daagse busreis

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

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

vanaf

vanaf

€ 659*p.p.

Reiscode: ebmtm02

Toscaanse Hoogtepunten
10-daagse busreis

vanaf

Crikvenica aan de Bloemenrivièra
10-daage busreis
Vliegreizen

Verre reizen

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

€ 669*p.p.

Reiscode: ebckv02
vanaf

Autoreizen

€ 639*p.p.

Reiscode: ebmal02

Karinthië en Hohe Tauern

Busreizen

€ 599*p.p.

Reiscode: eegb312

Somerset and the Cotswolds
9-daagse busrondreis

€ 549*p.p.

Reiscode: ebsod03

Vorstendom Andorra

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

€ 359*p.p.

€ 689*p.p.

Steden reizen

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

DROOMSALE BIJ MANGO
JOHNNY REMOTE
• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Geschikt voor zwaardere
mensen

6 TIGER 4
en meest verkocht
12 •• Comfortabel
Snel en met grote actieradius
km/u

km

• Goed geveerd

17
50
km/u

km

DE TOPPER IN ACTIE OP HET NK
SCOOTMOBIEL OP 27 JUNI 2018

Van € 4.495,-

nu

1.500,
korting

voor € 1.895,OPRUIMING E-BIKES EN
SPEED PEDELECS
25
-DEMO MODELLEN 2017
SHOWROOM EN EX

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

km/u

180
km

NIU M-SERIES
• Ongelofelijk lichte accu voor groot bereik
• De lichte accu (10 kg) is makkelijk mee te
dragen voor opladen
• Real-time intelligentie
van NIU app

km/u

• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort
• Digitaal display, full-ledverlichting
en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

km

1.000,
korting

nu

Van € 2.895,-

17
55

nu

voor € 2.995,-

1.000,
korting

FR-1

Van € 5.495,-

voor € 4.495,45
80
km/u

km

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

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:

VANAF
€ 2499,-

Laagjes 4, 3076 BJ Rotterdam (Zijkant Ardea Auto)

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 juli 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Wat zeggie? Azzie
val dan leggie!

Voeten in de Maas
(cd)

Het eerder verschenen boek ‘Wat zeggie? Azzie
val dan leggie!’ van Jan Oudenaarden is opnieuw
uitgekomen, in een volledig herziene versie. Vol met
karakteristieke taal van de grootste havenstad van
Europa. Woorden, klanken, grammatica, uitdrukkingen, haventaal, steenkolenengels, bijnamen: het
staat er allemaal in!

Simon Stokvis heeft een nieuwe cd uitgebracht, getiteld
‘Voeten in de Maas’. Daarop
vijftien covers van bekende
en minder bekende internationale nummers met Rotterdam als inspiratiebron.

In 1984 verscheen ‘Wat zeggie? Azzie val dan
leggie’ voor het eerst. Jan Oudenaarden deed
daarin verslag van zijn speurtocht naar het dialect
van Rotterdam. In 1986 volgde ‘De Terugkeer
van Opoe Herfst’. Ook daarin stond het dialect
van Rotterdam centraal. ‘Wat zeggie? Azzie val
dan leggie’ verscheen vervolgens in 1999 in een
uitgebreide versie, waarin ook delen van ‘De
Terugkeer van Opoe Herfst’ waren opgenomen.
Van beide edities verscheen een aantal drukken.
Er werden meer dan 10.000 exemplaren verkocht.

Simon Stokvis is het alter ego van
acteur Sjoerd Pleijsier. We kennen
‘m onder andere als de putjesschepper uit het riool in de comedyserie
‘Toen Was Geluk Heel Gewoon’,
die jarenlang door de KRO is
uitgezonden. Daarin speelde hij
de beste vriend van Jaap (’Japiooo!’) Kooiman
(Gerard Cox) en was tevens hoofdredacteur van
‘De Bruine Rotterdammer’. Hij liet regelmatig zijn ‘raderen draaien’ om weer te komen
met onmogelijke oplossingen voor hilarische
probleemgevallen. Nadat de serie in 2009 stopte,
heeft Simon z’n eigen pad gekozen. Dat leidde
onder andere tot twee eerdere cd-albums. In 2011
verscheen ‘Simon Stokvis zingt dertien Onvergetelijke Sjansongs’ en in 2015 ‘Liefdes van mijn
Leven’. Met ‘Voeten in de Maas’ voegt Simon
daar een derde aan toe. En wat voor eentje! Onder
leiding van producer Bart Wijtman is ‘Voeten
in de Maas’ een gevarieerde verzameling leuke

Gebruikt u ze ook, woorden als ‘marten’ (naar de
markt gaan), ‘kneiter’ (groot exemplaar), ‘mauwen’ (klagen, zeuren), ‘elektrizijn’ (elektricien),
‘hol’ (helling), ‘kruizenruiker’ (hond), ‘bakkie
pleur’ (kop koffie) of ‘plomp’ (water, waar je
iemand kunt ingooien)? Dan bent u waarschijnlijk
ook een echte (oud-)Rotterdammer. En dan kunt u
uw hart ophalen in dit nieuwste werk van Jan Oudenaarden, die we allemaal kennen als schrijver,

journalist en
bijvoorbeeld
ook lang
columnist bij
Radio Rijnmond. Maar zijn boek
gaat verder dan Rotterdamse woorden opsommen.
Oudenaarden gaat ook op zoek naar de kern van
het Rotterdams dialect. Zijn boek is daarom vermakelijk en leerzaam tegelijk. Het staat vol leuke
anekdotes en wetenswaardigheden. Maar ook
taaltechnische zaken als gebruik van lidwoorden
en voorzetsels. En dan al die bijnamen van de
Maasstad op een rij. Van Koningin van de Maas
tot Roffa en van Little London tot Rotjeknor.
Kortom: een heerlijk boek voor jezelf of om
cadeau te geven! Het boek is voor € 9,95 te
bestellen via de bestelbon op deze pagina of via
de webshop van De Oud-Rotterdammer op www.
deoudrotterdammer.nl.

nummers geworden. Een paar titels
van liedjes op de cd? ‘Coen Moulijn’, ‘Ketelbinkie’, ‘De Reus van Rotterdam’ en ‘Lee Towers’.
Wellicht zit daar wel weer een echte hit tussen,
zoals ook de vertolking van Simon Stokvis van
‘Rotterdam wordt wakker’. De Maasstad-versie
van het beroemde ‘Paris, s’éveille’.
Nieuwsgierig geworden? De cd is voor € 15,95
te koop via de bestelbon op deze pagina en via de
webshop van De Oud-Rotterdammer, te vinden
op www.deoudrotterdammer.nl.

Hendrik Groen, Leven en laten leven
Er is weer een nieuw Hendrik Groen-boek uitgekomen. ‘Leven en
laten leven’ is de titel. Een feest voor alle Hendrik Groen-fans,
geschreven met zijn kenmerkende humor en scherpe observatievermogen.
Hendrik Groen publiceerde zijn
eerste dagboek in 2014. ‘Pogingen
iets van het leven te maken’ werd een
groot succes: er is een heuse Hendrik
Groen-fanclub, de vertaalrechten zijn
verkocht aan meer dan 35 landen, er
is een tv-serie van gemaakt die werd
uitgezonden door omroep MAX, het is
bewerkt tot een theaterstuk door Bos

Theaterproducties, én het boek kreeg
de NS Publieksprijs 2016. Hendrik
Groen is een pseudoniem.
Het verhaal van dit nieuwe boek in het
kort: Arthur Ophof had zich het leven
toch anders voorgesteld. In plaats
van spectaculaire reizen te maken
naar verre landen, staat hij vier keer

in de week in de file van Purmerend
naar Breukelen én in de file van
Breukelen naar Purmerend. Groots en
meeslepend kun je zijn uitgebluste,
kinderloze huwelijk en zijn autovrije
hofje voor de deur niet noemen. De
vrijdagmiddagen met zijn drie vrienden zijn nog het enige hoogtepunt van
de week. En hij wordt vijftig, dus de
tijd begint te dringen. Maar als zijn
werkgever hem ‘helaas’ moet ontslaan
en hij er een riante ontslagvergoeding
uit weet te slepen, openen zich onverwachts mooie perspectieven op een

geheel nieuw leven...
Dit boek gaat dus niet over de tachtiger Hendrik Groen en de Omanidoclub van zijn vrienden, maar is
minstens zo kostelijk en amusant.
Het boek is te bestellen via de bestelbon op deze pagina of anders via de
webshop van www.deoudrotterdammer.nl. Het kost € 19,99 en omvat 288
pagina’s.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdamse bijnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wat zeggie? Azzie val dan leggie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voeten in de Maas (cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hendrik Groen, leven en laten leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De natte T-Doek (= theedoek, geen boek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noordsingel. Verhalen van binnen en van buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heerlijk Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergeten verhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rob Baan. Niet slecht voor een CIOS-pikkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,50
9,95
15,95
19,99
8,95
19,75
19,95
14,95
18,95
7,50

Oorlog in Charlois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

17,95

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

pagina
12
Dinsdag 26 juni 2018
		

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

Vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
Facet Jazzfestival Hillegersberg 2018

Drie dagen vormt de oude dorpskern van Hillegersberg het decor van het 34ste Facet Jazzfestival Hillegersberg. Het festival met meer dan
jazz alleen is jaarlijks het grootste evenement
van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
en een van de grootste en misschien wel het
enige gratis festival van Rotterdam. Op de drie
podia zijn circa 45 acts te zien, waaronder de
New Yorkse Blues icoon Saron Crenshaw, Joris
Linssen & Caramba en festivaltraditie Hans
Dulfer. Het festival begint vrijdagavond om
17.00 uur. Op beide andere dagen om 13.00
uur. Het eindigt op vrijdag en zaterdag om
23.00 uur en zondag om 22.00 uur. De toegang
is gratis. Bezoekers worden verzocht zoveel
mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer te komen.

Zondag 1 juli
Hoflaan Wandelconcert: een ware tijdreis

Bij het inmiddels traditionele Hoflaan Wandelconcert van dit jaar wordt de luisteraar ondergedompeld in een
ware tijdreis. In de rijk gedecoreerde neo-gotische Lambertuskerk begint Eric Koevoets het concert op zijn ‘eigen’
poëtische Maarschalkerweerdorgel met haar oorstrelende klank. Hij speelt werken van Bach, Mozart, Pierné en
Rachmaninov, aldus reizend van de 17e naar de 20e eeuw. De bezoeker ervaart daarmee de boeiende ontwikkeling in muziek, die in die periode heeft plaatsgevonden. Via een korte wandeltocht door de lommerrijke Hoflaan uit
het begin van de 20e eeuw arriveert de luisteraar bij de neo-klassieke zuilen van de Hoflaankerk. Daar komt deze
terecht in de wereld van de barok en wordt daar ondergedompeld in heerlijke Bach-klanken, gespeeld door de
eigen organist van deze kerk, Wouter van der Wilt. Het concert start om 20.00 uur in de St. Lambertuskerk. (Zie
ook elders op deze pagina.)

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.

Het Huwelijksaanzoek op Leefgoed De Olifant
Bezoek zondag de prachtige Beeldentuin en
geniet van een lunch en toneel. De Beeldentuin
aan de rand van het landelijke Park Hitland op
Leefgoed de Olifant sluit aanstaande zondag
met een heerlijke lunch, gevolgd door het
aangrijpende toneelstuk Het Huwelijksaanzoek
(18+). Leefgoed de Olifant vindt u op Ver Hitland, Groenendijk 325 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Voor meer informatie en het kopen van
toegansbewijzen: zie elders op deze pagina’s of
raadpleeg leefgoed.nl/agenda

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.

Fikse kortingen op Eropuit-dag Medipoint

Tijdens de Eropuit-dag van Medipoint in Dordrecht krijgen bezoekers fikse kortingen, bijvoorbeeld op rollators
en rolstoelen. Tot wel 25 procent. Vanaf 10.00 uur is iedereen uitgenodigd langs te komen en familie, vrienden of
buren mee te nemen. Medipoint zorgt dat er een hapje en drankje klaarstaan. Gedurende de dag is er deskundig en
persoonlijk advies te verkrijgen over de verschillende producten, zijn deze uit te testen en kan men er een proefrit
op maken. Laat u ook informeren over de voordelen van de Careyn Kaart en over alle leuke dagtrips en vakantiereizen die zij organiseren. Indien u op deze dag de Careyn Kaart aanschaft, profiteert u gelijk van hoge kortingen
op deze dag! Voor meer informatie: kijk op www.medipoint.nl/eropuit of bel 088-1020100.

Vrijdag 6 juli
Hoflaan Wandelconcert

Bij het Hoflaan Wandelconcert
nemen de organisten Eric Koevoets en Wouter van der Wilt de
luisteraar mee op een bijzondere
tijdreis. De twee heel verschillende
locaties, de wandeling daartussen
en de orgelmuziek van Bach tot
Rachmaninov zorgen daarvoor.
Start in St.-Lambertuskerk, Oostzeedijk -Beneden 1-3. Aanvang;
20.00 uur. De toegang is gratis met
een vrije gift (richtbedrag € 9,-p.p.) na afloop.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Theaterstuk en lunch op Leefgoed De Olifant

Eropuit dag Medipoint

Medipoint organiseert vrijdag 6 juli de Eropuit-dag in de Medipoint/Careynwinkel aan de Kamerlingh Onnesweg 15 in Dordrecht. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers ontdekken
welke mogelijkheden er zijn om er weer lekker en veilig op uit te gaan. Zo kunnen ze verschillende (elektrische) twee- en driewielfietsen, scootmobielen, (elektrische) loopfietsen, rollators en
(elektrische) rolstoelen uitproberen of advies krijgen van de ervaren en getrainde vrijwilligers van
de Fietsersbond.

Zaterdag 21 juli

Mooi Weer & Zo speelt zondag Het Huwelijksaanzoek op Leefgoed de Olifant. Leefgoed de Olifant ligt in het
landelijk groen tussen werkhaven Ver Hitland en Park Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het Rotterdams
toneelgezelschap Mooi Weer & Zo treedt daar zondag 1 juli in De Kas op met de eenakter Het Huwelijksaanzoek
(18+), meer dan honderd jaar geleden geschreven door Anton Tsjechov. Het gezelschap is bekend door de
indringende manier waarop ze de personages vertolken. Het publiek kan aan de tafels blijven zitten wanneer het
stuk begint. Voorafgaand kunt u om 12 uur eerst genieten van een heerlijke theaterlunch. De lunch kost 20 euro,
de aansluitende voorstelling 15 euro. Via de website leefgoed.nl/agenda kunt u toegangsbewijzen kopen. De Kas
staat in het hart van de prachtige Beeldentuin achter restaurant & theehuis De Dames waar tien kunstenaars
tot en met deze zondag hun werken exposeren. Dit is van woensdag tot en met zondag open van 11 tot 18 uur.
Leefgoed de Olifant vindt u op Ver Hitland, Groenendijk 325 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren en de
Beeldentuin zijn gratis.

Rotterdam Zingt! Zing je mee?

Zaterdag 21 juli 2018 begint om 19.00 uur op het Grotekerkplein (bij de Laurenskerk) de zevende
editie van het gratis meezingevenement Rotterdam Zingt! Rotterdam Zingt is een meezingfeest
voor iedereen die graag zingt, van jong tot oud. Van ‘Diep in mijn hart’ tot ‘You’ll never walk alone’
en van Abba tot Frank Sinatra. Volg ons via www.facebook.com/rotterdamzingt

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus

Soesterberg Luchtvaartdagen

Meer dan 20 bijzondere vliegtuigen en veel leuks voor jong én oud: een dag vol plezier! Kijk op
NMM.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.

www.hotelhetwapenvanaelden.nl

TEL 0591371241

Vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli is in Hillegersberg de 34ste editie van het Facet Jazzfestival. Het
programma omvat een keur aan artiesten met uiteenlopende genres, naast klassieke en moderne jazz, blues,
rock, funk, reggae en americana. Daarnaast: looporkesten en diverse kinderattracties. Het definitieve programma is bekend. Bezoek voor de laatste informatie de website jazzhillegersberg.nl. De organisator van het jaarlijkse
festival, Frans van Breemen, rekent over het gehele weekend net als voorgaande jaren op ca. 20.000 bezoekers.
Om het festival ook gratis te houden, blijft de organisatie actief met het werven van sponsors. Opvallende namen in de voorlopige line-up zijn o.a. bluesgigant Saron Crenshaw, Hans Dulfer, Joris Lutz, Joris Linssen en al
Caramba, Trunk en Moondance! Daarnaast is er ook weer plaats voor oudgedienden waaronder de Facet Fusion
Band, Bosco en Shaky Ground en is er een podium gegeven aan een aantal tributebands, zoals: Queen en Joe
Cocker. Meer informatie: jazzhillegersberg.nl of facebook: https://www.facebook.com/jazzhillegersberg of mail
naar info@facet.nl

Meezingen met Rotterdam Zingt

Of je nu zuiver zingt of vals, dat maakt niet uit; van samen zingen word je blij! Met z’n allen ongegeneerd
meezingen uit volle borst met bekende liedjes. Dat is waar het om gaat bij ‘Rotterdam Zingt’. Op zaterdag 21
juli is het weer zover. Op het Grotekerkplein bij de Laurenskerk is de zevende editie van het meezingevenement.
De teksten van de liedjes worden geprojecteerd op de ledschermen. Deelname is gratis. (Zie ook elders op deze
pagina’s.)

Soesterberg Luchtvaartdagen

5 dagen Drenthe

€170,00 PP HP

Driedaags jazzfestival in Hillegersberg

KIJK OOK OP ONZE
FACEBOOKPAGINA
DEOUD.ROTTERDAMMER

Op 25 en 26 augustus organiseert het Nationaal Militair Museum (NMM) de Soesterberg Luchtvaartdagen. Het
NMM heeft de grootste collectie vliegtuigen en helikopters van Nederland. Tijdens de Luchtvaartdagen laten ze
u graag álles zien. Op het terrein rond het museum worden meer dan 20 vliegtuigen tentoongesteld. Zo dichtbij
kwam u nog nooit! Op beide dagen worden vele bijzondere vliegtuigen opgesteld op het terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. In het museum en buiten op het evenemententerrein is van alles te doen. Ga als
piloot op de foto met de mooiste vliegtuigen, of neem plaats in een van de opengestelde cockpits. Buiten staan
F-16 simulatoren van de Koninklijke Luchtmacht, een grote zweefmolen en op het kinderplein knutsel je zelf
een F-16 in elkaar. Honger of dorst? Bestel wat lekkers bij een van de foodtrucks! Of struin over de uitgebreide
militaria markt. Meer informatie en tickets op NMM.nl
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DigiMaatje
Gratis digitale hulp voor ouderen

MODE

Mode voor bbeennss
bens
ieder
MODEmoment!
VOOR
MODE

IEDER MOMENT
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OP=OP
Alleen op vertoon van deze advertentie:

ETNA RETRO KOELER

in de kleuren groen/ beige/ zwart/blauw
Nu per stuk
voor

€ 339,-

Vrijwilligers van UVV
helpen u graag

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

010 - 413 08 77
uvvrotterdam.nl

Stichting Hulp
voor Thuis volop
in beweging
Prijs € 15,= p/u voor ieder die
hulp in de huishouding zoekt

Ook huishoudelijke
ondersteuners zijn
welkom
tel: 010-2231146 of
info@hulpvoorthuis.com
zie site :
www.hulpvoorthuis.com

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

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

Mode
OPRUIMING
presentatieTOT
50%
dagen
OP DE GEHELE
Vrijdag 6 en
ZOMER
COLLECTIE

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

zaterdag 7 maart
Met uitzondering
van ontvangt
basic artikelen
Iedere
klant
een leuke attentie.
M

ag
Bergselaan 285D, midOnzdaaeagnd
unop
en
ieke
vase
n rv
12ic.3
e:0
Rotterdam 285D,
Bergselaan
Uto
wtor17
dt .3
gr0atis
gehaald en
www.bensmode.nl thop
Rotterdam
uisgebracht
na
telefonische
T. 010-4653233
www.bensmode.nl
afspraak!
met: Tramlijn 25
T.Bereikbaar
010-4653233

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Haringvliet Expeditie
met Waterbus!
Vanaf juni 2018 vaart Waterbus het rondje
Haringvliet naar Hellevoetsluis, Stellendam,
Middelharnis en Tiengemeten.
Koop nu je Haringvliet Expeditie tickets online:
•
•

Waterbus Dagkaart voor slechts € 15,00 per persoon.
(Kinderen 3 t/m 11 jaar en 65+, reductie € 11,50 per persoon).
De extra voordelige Gezinskaart voor € 35,00 (2 volwassenen + 3 kinderen).

Kijk voor meer informatie op: waterbus.nl/haringvliet

capaciteit is
beperkt

Tickets voor
ExHaringvliet
peditie zijn
e
alleen onlin
r
verkrijgbaa

Een dag
vol natuur,
avontuur eidn!
gezellighe

Mede mogelijk gemaakt door:

waterbus.nl/haringvliet
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Kriebelige uurtjes in het hooi
‘Daar komt-ie!’ De touringcar kwam de straat ingereden. Met
zo’n man of vijftien stonden wij te wachten; ergens in Rotterdam-Noord. Het was een bont gezelschap, maar allemaal voorzien van rugzak of grote draagtas. De bus had als eindbestemming Marathon in Griekenland en ging Nederlandse padvinders
ophalen die daar aan de Wereldjamboree deelnamen. Via de
mondelinge tam-tam onder studenten hadden wij gehoord dat de
chauffeur bereid was lifters mee te nemen voor 10 gulden per
persoon. Onderweg zelf zorgen voor eten en een slaapplaats en
je kon zelf bepalen wanneer je de bus ging verlaten.
Via Noord-Italië en Joegoslavië zou
het richting Athene gaan, maar zover
gingen de plannen van Teun Roos
en mij niet. Wij hadden als einddoel
Venetië, want voor Joegoslavië hadden
we geen visum. Dinsdag, 6 augustus
1963 begon onze reis. “Ergens in
Zuid-Duitsland stop ik, jullie zien het
wel als het zover is.” Meer wilde de
chauffeur niet kwijt.
Iedereen zocht een plekje in de bus,
ruimte genoeg. Maar het werd er wel
warm, want airco bestond nog niet in
die jaren, in ieder geval niet in deze
bus. Het werd zelfs bloedheet, want
het zonnetje scheen uitbundig.
Eindeloze Autobahn
In het begin maakte iedereen met
iedereen kennis, moppen en leuke
anekdotes vlogen in het rond, maar
allengs werd het stiller en stiller...
De eindeloze Autobahn, richting
München, en de hitte in de bus
maakten ons sloom en slaperig. Op
zeker ogenblik was onze driver van de
hoofdweg afgegaan en reed richting de
stad Heilbronn. Daar had hij kennissen
en bleef er slapen.
“Morgenochtend 6 uur zie ik jullie
weer. Wie er niet is, heeft pech. Ik rijd
gewoon op tijd weg! Gesnopen!?”
Wij knikten, graaiden onze bagage bij
elkaar en liepen als groep de stad in.
We bleken vlakbij een park te zitten
en aan de andere kant zagen we op de
hellingen boerderijen, hooioppers en
meer landelijke tafereeltjes.
We slenterden wat rond, kochten eten
en drinken en informeerden of er een
jeugdherberg was. “Nein, die gibt es
hier nicht.” Een hotel zoeken vonden
we allemaal te duur. Maar omdat het
zo warm was, leek de komende nacht
bepaald geen probleem.

In het park aten we, op treden die
naar een standbeeld leidden, onze net
gekochte etenswaren op.
Rondom ons was alles volgeplakt met
grote posters, met de tekst ‘Warum
dritter geteilt?’ Later heb ik dergelijke posters nooit meer gezien in
Duitsland, maar in 1963 was dat nog
een belangrijk thema: het gedeelte van
Duitsland dat nu bij Polen hoort, werd
hier nog duidelijk bij het Vaterland
gerekend en ook Oost-Duitsland werd
niet erkend.
Hooibergje
“Jongens, waar slapen we vannacht?
We kunnen moeilijk de hele nacht hier
blijven zitten.” Allerlei opties kwamen
naar voren, totdat een van ons naar de
overkant wees. “We kruipen gewoon
in zo’n klein hooibergje.
Wachten tot het donker
is.”
Zo gezegd, zo gedaan. In
de schemering liepen we
later de helling op. De
hooibergjes bleken hooioppers te zijn, op een
driepotig stelsel. Veel
kleiner dan we gedacht
hadden. Wat nu te doen?
Goede raad was duur.
“Ik blijf hier. Ik ga niet
terug naar beneden”,
zei een stem in het
bijna-donker. De boer
zal niet blij geweest
zijn de volgende dag,
maar wij begonnen hooi van de oppers te trekken, legden daarop onze
slaapzakken, riepen ‘welterusten’ of
‘maf ze’ naar elkaar en probeerden te
gaan slapen. Maar dat viel tegen! De
keiharde ondergrond, een steen die in
je rug stak, knisperende insecten in het

In Vipiteno, ook bekend als Sterzing, stapten Arie en Teun uit de bus

Een hooiopper is niet ideaal om de nacht in door te brengen...

hooi rondom, de koude nachtwind die
ineens opstak. Het maakte dat zo rond
half twaalf de een na de ander in het
donker overeind kwam en wat heen en
weer begon te strompelen.

Naoorlogse poster in Duitsland

“Jongens, we zoeken een andere slaapplaats. Hier lukt het voor geen meter.”
Zwembad
Zo zwierven we een tijdje later weer
door Heilbronn, gingen op een leeg
terras zitten, wat nog niet meeviel,
want alle stoelen zaten met een lange
ketting aan elkaar vast. We overlegden
wat we zouden doen. “Ik heb vanmiddag een zwembad gezien. Daar was
ook een ligweide bij. Dan hebben ze
vast ook van die ligbedden. Zou dat
wat voor ons zijn?” Niemand wist een
betere oplossing.
We pakten ons boeltje bij elkaar en
liepen richting zwembad. In het maanlicht zagen we inderdaad de ligbedden
op de grasweide, keurig bij elkaar gezet. Via een gammele plek in het hek
kwamen we binnen, zochten een bed
uit, legden er slaapzakken en jasjes op
en hadden daar wellicht tot de vroege
ochtend kunnen blijven. Maar helaas!

Ineens riep er eentje: “Wie gaat er
mee zwemmen?” Hier en daar werd
instemmend gebromd in het donker
en even later hoorde je verscheidene
plonzen. Zien deed je niks.
Wel dat er opeens aan de
andere kant van de ligweide
zaklampen heen en weer
begonnen te zwaaien en onze
kant op kwamen. Het bleken
drie beveiligers te zijn. Ze
hadden het geplons in het
water gehoord. Ze bleven
erg vriendelijk, hebben zelfs
nog gezellig met ons zitten
kletsen op de ligbedden, terwijl de zwemmers zich weer
aankleedden, maar waren
onverbiddelijk: we moesten
er uit!
Liften
Hoe we de rest van de nacht
zijn doorgekomen? Ik weet
het niet meer. Wel dat we allemaal blij
waren toen de chauffeur om zes uur
fris en monter opdook. Hongerig en
wel, ongewassen, doken we gauw de
bus in, lekker slapen.
Op naar Oostenrijk, naar de beroemde
Brennerpas in Tirol. Daar stond zo’n
lange file, dat de bus maar stapvoets
vooruitkwam en de meesten van ons,
uit verveling, de Brenner maar lopend
over zijn gegaan. Even de benen
strekken!
In Vipiteno, in Italiaans Tirol, besloten
Teun en ik de bus te verlaten. Er was
daar een jeugdherberg. Heerlijk in
bad, lekker eten en in de dagen daarna
zouden we echt gaan liften, richting
Venetië.
Met verschillende bereidwillige
automobilisten, die ons meenamen,
kwamen we de volgende dag steeds
verder in de Dolomieten, een prachtig
gebergte. Toen het alweer avond
werd, zette een boer ons af in Cortina

d’Ampezzo. Zo te zien een luxueuze
toeristenplaats. Dat was niet ons
doel, maar ja, met liften weet je nooit
zeker waar je terecht komt. Jeugdherberg? Nee, die was er niet, maar
men verwees ons naar een mooi hotel.
Toen we daar de prijs voor een kamer
hoorden, wisten we het wel. Die ging
ons budget ver te boven. Toen de boer
ons afzette hadden we door Cortina
een riviertje zien stromen met aan de
andere kant boerderijen met hooibergen. Terugdenkend aan de nacht in
Heilbronn, zagen deze er inderdaad uit
als èchte hooibergen. Toen het dan ook
helemaal donker was, liepen wij een
bruggetje over, zochten een geschikte
hooiberg uit en klommen erin. Een
beetje griezelig was wel dat je aan de
andere kant van de hooimijt zo in het
diepe ravijn tuurde. Er zat geen dak op
en toen het ‘s nachts begon te motregenen, bleek de andere morgen overal
hooi aan ons te plakken.
Treintje
We hadden die nacht besloten met het
treintje verder te gaan naar Venetië.
Zodoende stonden we ons ‘s morgens
vroeg op het perronnetje te wassen en
onze tanden te poetsen, toen er ineens
van alle kanten carabinieri opdoken.
Ons keurden ze geen blik waardig,
maar ze onderzochten alle containers
en bekeken de rails. Wij vroegen
waarom ze dat deden. Bleek er de
avond tevoren een bomaanslag te zijn
geweest op het station in Bolzano,
eveneens in Zuid-Tirol, door een
groep die aansluiting bij Oostenrijk
wilde. Wij werden verder met rust
gelaten, op een oppervlakkige controle
van onze rugzakken na, en mochten
de trein instappen. Op naar Venetië en
nieuwe belevenissen.
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

Camping ‘t Vogelnest;
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
E-mail: campinghetvogelnest@hetnet.nl

www.campinghetvogelnest.nl
Toercaravans
Gelegen naast
pe
r nacht:
mooi natuurgebied
v.a. € 18,met wandelpad en visvijver.
Toercaravans
Grote, aparte plaatsen;
seizoen:
toercaravans : 220 m2
stacaravans / chalets : 320 m2
€ 1265,Zeer geschikt voor de 50- plusser Stacaravans/
Chalets seizoen:
€ 1895,-

IEDERE DINSDAG & ZONDAG IN JULI & AUGUSTUS
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
WOENSDAG 18 JULI, 8 & 29 AUGUSTUS
DAGTOCHT WOUDRICHEM
WANDEL DOOR HET MIDDELEEUWS DECOR VAN DE FILM
OORLOGSWINTER EN DE POPULAIRE SERIE DOKTER TINUS
DONDERDAG 19 JULI
DAGTOCHT SCHOONHOVEN
NIEUW IN ONS ZOMERPROGRAMMA!
ERVAAR HET PITTORESKE ZILVERSTADJE SCHOONHOVEN

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

NIEUW!
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Luipen en Houtbraken bekende melkboeren
Frans de Klerk reageerde met vragen op de diverse artikelen
waarin de familie C.W. Houtbraken wordt genoemd met hun
winkel- en zuivelbedrijf op de hoek Leeuwensteinstraat/Paul
Krugerstraat in de Afrikaanderwijk. “Wat ik niet kan plaatsen
is de naam van de familie Luipen, die in mijn geheugen telkens
opdoemt, die eerder eigenaar of uitbater was van bedoelde
kruideniers- annex zuivelwinkel. Ik herinner me dat zich in die
familie een drama afspeelde. Een zoontje van hen werd verpletterd onder een ijzeren hek van het ijzerwaren- en transportbedrijf
König aan de overkant van de winkel. Wij vertelden elkaar toen
de gruwelijkste details hoe de ijzeren punten van dat hek het
joch hadden doorboord.’’
“Ik kan de familie Luipen niet precies
in de tijd plaatsen ten opzichte van
de familie Houtbraken. Ik heb als
jongen geholpen in een van de winkels
van de Paul Krugerstraat met allerlei
klusjes. Overigens moet ik bekennen
dat een vriendje en ik onze zakken en/
of pofbroeken vol hadden gepropt met
lege slagroomﬂesjes, die we elders
inleverden voor het statiegeld. Ik
ben in 1941 geboren in de Leeuwen-

steinstraat ‘hoog’ en heb daar tot 1950
gewoond en daarna tot ongeveer 1956
in de Paul Krugerstraat op de hoek van
de Christiaan de Wetstraat boven de
snoepwinkel van ‘vrouw’ Peters. Leen
de Rooi, ten onrechte ook wel ‘gekke
Leen’ genoemd, was onze bovenbuurman. Hij werd zo genoemd omdat hij
leed aan zware epileptische aanvallen,
maar hij was allerminst gek. Wie kan
mij verduidelijken hoe het was toen?’’

Melkboer Wim Houtbraken (met geldtas) bij zijn bezorgwagen in de Steinwegstraat

De altijd drukke Steinwegstraat in 1972 met de pakhuizen van Houtbraken. Foto’s Rein Wolters

(efdeka@hetnet.nl)
‘Rooie Tonnie’
De zuivelhandel met winkel was
inderdaad van de familie Luipen, die
woonde in een grote woning aan de
Polderlaan en een andere familietak
in de Christiaan de Wetstraat. Het
gezin Luipen had twee zonen van mijn
leeftijd en die zijn dus ongeveer 72
jaar. Met ‘rooie’ Tonnie - hij had vuurrood haar - was ik bevriend en hij was
klasgenoot op de St.-Franciscusschool
in de Christiaan de Wetstraat. Het
gezin emigreerde - na verkoop van het
zuivelbedrijf - naar Canada en bouwde
daar een nieuw bestaan op.
Geboortehuis
De tak in de Christiaan de Wetstraat
volgde later met onder meer zoon
Jo. Met deze Jo kreeg ik in de jaren
zeventig via allerlei omwegen contact.
Bij een bezoek aan Nederland kwam
hij ook naar de Afrikaanderwijk en

daar bezocht ik met hem allerlei
plekken, waaronder zijn geboortehuis.
Over zijn bevindingen en veranderingen door de wederopbouw schreef
ik een groot verhaal in dagblad Het
Vrije Volk, dat veel reacties losmaakte.
Hij logeerde toen bij familie op de
Mijnsherenlaan; ik heb nimmer meer
iets van hem gehoord.
Bezorgwagens
De familie Houtbraken nam dus de
zuivelhandel over van Luipen en
bouwde deze uit. Het begon met ‘opa’
Houtbraken die woonde aan het Afrikaanderplein 16. Zijn zonen Cor en
Piet waren de dragers van het bedrijf
waar het de straatverkoop betrof. Ze
hadden klanten in de Afrikaander- en
de Tarwewijk. Kleinzoon Piet kreeg
de winkel toebedeeld en bediende in
de ochtend ook klanten aan huis in de
Leeuwensteinstraat en Steinwegstraat.
In de laatste straat deelden Cor en
Wim twee pakhuizen met koeling en

stalling voor hun elektrisch aangedreven bezorgwagens.
Knecht
Zowel bij Cor, Wim als Piet was ik
voor-, tussen en na schooltijd knecht.
Ik sorteerde hun lege fust en boende
de veertig pinters. Voor een joch van
acht waren het uitstekende bazen.
Ik verdiende tot wel zes gulden per
week. Cor’s andere zoon, Joop, had
niet veel op met melk en aanverwante
zaken. Na zijn militaire diensttijd ging
hij een andere weg. Later vernam ik
dat hij uitbater (?) was geworden van
café Colosseum op de Hilledijk. Ook
met de zoon van Wim heb ik later nog
een vaag contact gehad, toen hij in
de voetsporen was getreden van zijn
vader.
Rein Wolters
reinw@telfort.nl

Start van de stedelijke schoonmaakactie in mei 1965 op de Coolsingel
van Opgeruimd Staat Netjes. Wie
heeft er herinneringen aan?

Door de lens van Hartog (249-250)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek
‘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 deel 3 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.
In juni 1965 waren de West- en Oost-Varkenoordseweg in Hillesluis al voor een deel van de
woningen ontdaan. Er kwam een wijkpark. Reacties zijn welkom op reinw@telfort.nl
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Informatieavond 11 juli

Pijn aan uw voet
of enkel?

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De Oud

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.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

*

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

Pijn aan uw voet of enkel kan een flinke belemmering
zijn. Dhr. M.H.M. van Haagen, orthopedisch chirurg,
vertelt op woensdag 11 juli 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 11 juli

Tijdstip:

19.00 – 20.30 uur

Locatie:

Medinova Kliniek Zestienhoven

Aanmelden: rotterdam@medinova.com
Daarom Medinova
• 100% verzekerde zorg
• Korte wachttijden
• Altijd dezelfde specialist
• Onze patiënten waarderen ons met
een 8,8 op Zorgkaart Nederland

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

Kom naar de inloopavond!
Dinsdag 3 juli 2018

VERKOOP
GESTART

Van 18.00 tot 20.00 uur - Kantoor Delta Makelaars
Verlengde Kerkweg 1, Ridderkerk

Deze impressie toont een optie in de gevel (een schuifpui) en er kan op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

25 terraswoningen • Prijzen vanaf € 332.500,- v.o.n.

De artist impression is uitsluitend bedoeld om een impressie te geven, onder voorbehoud
van gemeentelijke eisen en er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

met een woning
rk
ke
er
dd
Ri
n
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t
jec
ro
wp
ou
wb
eu
Het eerste ni
Schrijf je in voor een speciﬁek bouwnummer via:

www.destoerekade.nl

zonder gas!
25 appartementen • Prijzen vanaf € 299.950,- v.o.n.
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De Britannia was in Flam
even buurvrouw van de Rotterdam en is een half keer groter.
Foto Rein Wolters

Nieuwe aanbiedingen konden altijd rekenen op
aandacht voor de etalage. Foto onbekend

Druk bij Van der Meer
& Schoep

Cruisen met
de Rotterdam

Albert G. Koopman (agkhome3@hetnet.nl)
mailt vanuit Spijkenisse: “Met veel plezier
heb ik de afgelopen weken in DOR de stukjes gelezen over de verdwenen brood- en
banketbakkerij Van der Meer & Schoep. Het
zijn voor mij héél herkenbare artikelen en
helemaal in de uitgave van 3 april met een
stukje over het filiaal in de Gouwstraat. Een
van de broodbezorgers van de Gouwstraat
heb ik meegeholpen op de zaterdagen en
voorafgaand aan de feestdagen. Ik bezorgde
‘s morgens de bestellingen bij klanten die
aan het eind van de wijk woonden. Het
was de broodwijk in Charlois tussen de
Boergoensevliet, Zuidhoek, Huismanstraat en Van Blommesteynweg. Met het
meehelpen begon ik in 1962 en eindigde in
1968 toen ik ging werken. De chef van de
Gouwstraat was in die tijd de heer Dries uit
de Landmanstraat. Naast de toegangspoort
van de remise was trouwens ook een winkel
van M&S gevestigd. We reden met een
Spijkstaal-bezorgwagen. Dat was een groter
type dan op de foto bij het artikel. Ik zoek
al jaren naar een goede foto van dat type
Spijkstaal in de M&S-uitvoering. Voordeel
van de grotere wagen was dat je er goed in
kon staan en alle ruimte had voor het etaleren van brood, banket en frisdranken.’’

De Oud-Rotterdammer is populair. Zo’n veertig medepassagiers van de cruise, die ik van 12
tot 19 mei naar Noorwegen maakte met het motorschip Rotterdam, betuigden hun sympathie voor de tweewekelijkse gratis verschijning van dit blad voor 50-plussers. “Kan het niet
elke week?”, opperde de 63-jarige Gerben van de Wetering (gvdweet@upc.nl) uit Schiedam.
“Ik lees het krantje tot de laatste punt en het smaakt altijd naar meer’’, vertelde de geboren
en getogen Rotterdammer.

Poep
Dik van de Ven (bep.dik@gmail.com) laat
weten: “Wij zongen vroeger, toen het brood
nog aan huis bezorgd werd en de bakker van
Van der Meer & Schoep de straat in kwam
rijden, een rijmend liedje.
,,Bakker Van der Meer & Schoep trapt in de
paardenpoep;
Toen kwam bakker Jansse en hij stond er in
te dansen.
Daarna kwam bakker Vroon, hij likte alles
schoon.’’
De bakkers waren concurrenten van elkaar.
Een andere yell was: ‘Van Janssens brood,
gaat iedereen dood.’

Mini-reünie
Terwijl Sjaan Horeweg (78) uit
Hoogvliet nipte van haar wijntje,
hielden twee mensen halt bij haar
tafeltje. Het trio keek indringend,
wees met priemende wijsvinger
naar elkaar en schoot in de lach.
“Hé, wat leuk. Dat is lang geleden”, riep Sjaan. “Zég dat zeker
meid, je bent nauwelijks veranderd,
op zijn minst is dat twintig jaar
geleden’’, grijnsde de man die

De aankondiging dat ik aan de cruise
ging deelnemen en ter herkenning
een exemplaar van De Oud-Rotterdammer op de punt van de tafel zou
neerleggen, bleek een succes. Er werd
waarderend en met een glimlach naar
gekeken en gewezen. Soms kwam het
tot een gesprekje, zoals met Aad
(73) en Gerda (65) Spoor uit Maassluis, aan een tafeltje op het royale
terras rond het zwembad op het
achtste dek. Het is een fijne plek
aan boord - met aan alle kanten
uitzicht - om even uit te rusten in
een van de comfortabele stoelen of
ligbedden en af te wachten wat of
wie er op je afkomt. In elk geval is
dat een van de ijverige obers, die
niets liever doen dan je glas te vullen (7,75 dollar voor een beugelfles
Grolsch en negen dollar voor een
glas zoete witte wijn).

Varen door de fjorden met besneeuwde bergtoppen op de achtergrond. Foto Rein Wolters

werd herkend als de Overschiese
sigarenboer Aad (A.M.) Spoor en
zijn vrouw Gerda, respectievelijk
73 en 65 jaar. Tot voor achttien jaar
geleden had hij 37 jaar zijn winkel
aan De Lugt 1-3. “Ik ben er toen
mee gestopt”, mijmert hij. Tussen
de drie groeide het tot een kleine
reünie. Sjaan woonde aan de Willem de Zwijgerstraat en daarna de
Ring. In haar jonge jaren werkte ze
bij Van den Burg’s Borstelfabrieken
aan de Oudendijkse Schiekade. Zij
bracht in herinnering: “Je had vele
jaren een goede klant aan mij. Ik
kocht sigaretten, shag en sigaren
van je, maar ook staatsloten en verjaardagskaarten en postzegels. En,
niet te vergeten, óók jongensboek-

jes als de Rode Ridder en Tarzan,
voor mijn nu 48-jarige zoon Aad.
Goh, waar is de tijd gebleven.’’
Sjaan Horeweg geniet lokale
bekendheid door haar zeven jaar
geleden overleden man Joop. Hij
was een van de betere en bekendere spelers (hij behoorde ook
even tot de selectie van Excelsior)
van voetbalvereniging Voetbal Op
Bouw (VOB) in Overschie en was
daarnaast arbiter van het vrouwenvoetbal en biljartscheidsrechter.
Genieten
Sjaan woonde 73 jaar in Overschie
en betrok vijf jaar geleden een
appartement op Hoogvliet. “En
daar heb ik het prima naar mijn

Weer een andere kreet, maar dan in de
zuivelsector was: ‘Van Berkels melk is goed
voor elk, maar niet voor Jan. Hij krijgt er
pukkeltjes van.’

Een bakkerswagen van Van der Meer en Schoep

zin.’’ Om te vervolgen met: “Het
wegvaren was fantastisch, vooral
omdat mijn oudste zoon Peter
en zijn vrouw op de Wilhelminapier waren en mijn jongste
zoon met vrouw en dochters op
de kade van Maassluis. Ik heb
ze allemaal gezien en trots naar
hen gezwaaid”, vertelt ze tot slot.
Sjaan raakte ook in gesprek met
de schippersechtparen Cor (72) en
Haitske (64) Anjema en Hilbrand
(67) en Jellie (64) van Duinen uit
het verre Holwerd, de springplank
naar Ameland. Zij bleken een verre
familieband met Overschie te hebben en het dorp te kennen door hun
vrachtvervoer naar Rotterdam. Het
viertal vertelde het enorm naar de
zin te hebben en te genieten van het
eten en de bediening. “Deze cruise
hadden we veel eerder moeten boeken.’’ Sjaan Horeweg deelde die
mening van harte. “Zo’n geweldige
vakantie heb ik nog nooit beleefd.
Terwijl ik in vakantieland van alles
heb meegemaakt.’’
Teleurstelling
Wilma Ouwerkerk-van der Wiel
uit Zevenbergen en haar man Ben
keken uit naar een ontmoeting aan
boord met mij, maar dat werd niet
bewaarheid. Ze stuurden een tikje
teleurgesteld een mail, die ik aantrof toen ik weer vaste grond onder
de voeten had. Het duo kon me niet
ontdekken na rondwandelingen
over het schip, zelfs niet via de
receptie. “Ik had verwacht dat ze na
vergeefs opbellen mijn briefje op
jouw kamer zouden leggen. Kennelijk is dat niet gebeurd.’’ Wilma is
een buurmeisje uit de Pantserstraat
in Hillesluis, waar we beiden zijn
getogen. Ongeveer 35 jaar geleden
spraken we elkaar voor het laatst op
een straatreünie bij vereniging Het
Brabants Dorp in Vreewijk. Ik zie
haar vader nog door de straat lopen
met de knijverzak op zijn schouder.
Verder schrijft Wilma dat haar man
en zij de cruise ontzettend mooi
vonden in een fraaie natuur. En:
“Wie weet zien wij elkaar toch nog
eens op zo’n heerlijke zeereis. Het
is ons goed bevallen.’’
Reacties: reinw@telfort.nl

Wilma en Ben Ouwerkerk zijn nietig vergeleken bij de voorplecht van de Rotterdam

pagina
20
		
Dinsdag 26 juni 2018

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
Basisuitvaart vanaf € 2821,00
HET AARDAPPELPAKHUIS
Een uitvaart op maat voor
u gemaakt vanaf
3833,00
1e Pijnackerstraat
107,€ Rotterdam
010 – 30 74 895

Is uw wonIng aan een schIlderswww.obitusuitvaart.nl
beurt of gevelreInIgIng
toe?
Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:

0181
Nieuwe
aardappelen
Bildtstars
5– 70
kg02€653,98
Dag en Nacht bereikbaar
22e
kgzak 1/2 prijs

€ 2,98

De Oud-Rotterdammertjes
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

C.QUIST

Wij wensen u
...MUZIEK
Telefoon
450
47 84
prettige(010)
kerstdagen

Springerdiep 26 - 2904 EV Capelle aan den IJssel
(Eindpunt metrolijn C, bij winkelcentrum “De Terp”)

www.tassen-kofferreparatie.nl
Open: Dinsdag t/mIS
vrijdag
9:30 - 17:00 uur
VAKANTIE
WIELEWAAL
Zaterdag 9:30 - 13:00 uur
www.wielewaal.nl/vrijwilligers
OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

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

OOk adverteren in
de Oud-rOtterdammertjes?

Bel:
0180-820244

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

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

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

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

OOG VOOR DETAIL

op alle scootmobielen

SPARTA DELUXE:

BOBBIE DELUXE:

GA VOOR ONZE AANBIEDINGEN NAAR WWW.GARANTMOBILITY.NL
OF BEL ONS OP 0800 - 1970 VOOR MEER INFORMATIE

SMART CHAIR:
Betaal €54 per maand!

SPARTA SPORT:
Betaal €80 per maand!

SPARTA PICASSO:
Betaal €75 per maand!

Bij ons kunt u terecht voor:

Uitvaart basis € 2750,-

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

NU 30%
KORTING!

OPEN 10.00 TOT 17.00
OPEN
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN
MAANDAG

VAKANTIE
IS...
HET
AARDAPPELPAKHUIS
aan uw 107,
TAS of
KOFFER
1e Reparatie
Pijnackerstraat
Rotterdam
Kom naar uw specialist!

Wilt u ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?
Bel 0180-820244

UW MOBILITEITSSPECIALIST

GRATIS ADVERTENTIE

078 - 6426453 of 06-53750768

Koop, huur, huurkoop, inkoop
en consignatieverkoop

Hulp bij aanvraag WMO/PGB

Reperatie en onderhoud

Mogelijkheid om een
thuisdemonstratie in te plannen

Gratis ophaal- en brengservice
indien u slecht te been bent

Totaal verzekeringspakket
inclusief landelijke dekking

U kunt ons vinden naast het:

Maasstadweg 5, 3079DZ Rotterdam
Telefoon: 0800 - 1970
E-mail: info@garantmobility.nl
Website: www.garantmobility.nl

Gratis zonnebril
op sterkte

bij aankoop van een complete bril
De zomer is begonnen! Het perfecte moment voor
een nieuwe zonnebril
Als u nu een nieuwe complete bril koopt, ontvangt u
een gratis zonnebril op sterkte *
Kom daarom snel langs bij Opti Jean Swanborn en maak
een keuze uit onze grote collectie brillen en zonnebrillen

* Geldt niet voor bestaande acties
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TANTE POST
Toeval bestaat wel
In DOR nr 12 staat op bladzijde 17
een verhaal van Cor van Slooten en op
bladzijde 19 een enigszins korter verhaal van mij. Door deze krant hebben
wij na 24 jaar elkaar weer opnieuw
ontmoet. Ik ben dan in zijn verhaal
Aadje de Knegt. Wij hadden in onze
jeugd en tienerjaren geen geheimen
voor elkaar, maar over dat Zwitserse
kamermeisje in het Atlantahotel heeft
hij nooit iets los gelaten en hij wist
dat ik gek was op chocolade! Samen
op dansles en dan brachten wij als
heren altijd toevallig twee vriendinnen naar huis. Ik had altijd de minst
knappe, maar daar wen je ook aan. In
de werkzame jaren kwamen wij elkaar
wel eens tegen, maar hij werkte altijd
in keurige horecabedrijven, waar ik
als horecacontroleur niets te zoeken
had. Maar wij zijn allebei heel erg blij,
dat we ondanks het verstrijken van de
jaren nog zoveel weten te herinneren.
Hij is van 1934. En ik van 1935.
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com
Kikker aan de Schie
Als aanvulling op het liedje van Peter
Baars zongen wij als tweede couplet:
Potverdorie zei de kleine
Heeft die rotzak dat gedaan?
Als ik later groot en sterk ben
Zal ik hem op zijn donder slaan!!
C.M. van Gurp
a.van.gurp@hetnet.nl
Nog drukker dan ik dacht
In het artikel ‘Aan de deur werd vaak
gekocht’ kwamen heel wat mensen
aan bod die geregeld dan wel een
enkele keer per jaar je deur plat liepen.
Natuurlijk was de lijst bezoekers niet
compleet. Om een stapje verder te

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.

Makoua
Met heel veel plezier heb ik het artikel van Jaap Poortvliet, met als titel ‘Geen vriendje van voorganger Bokito’, in De
Oud-Rotterdammer van 12 juni gelezen. En omdat ik nog een foto van Makoua heb, wil ik er graag op reageren. Makoua is
in het wild geboren - in Congo - in 1951. Hij kwam in 1954 als driejarige kleuter naar Blijdorp. Zijn toekomstige verloofde
Sophie was vier jaar oud en sinds 27 juni 1949 in Blijdorp
(ook wildvang uit Congo). Makoua groeide uit tot één van
de imposantste gorillamannen in gevangenschap in Europa.
Bij aankomst in Rotterdam woog hij zestien kilo en was hij
bijna een halve meter. 25 Jaar later woog hij 250 kilo en
was hij bijna twee meter hoog. Makoua en Sophie konden
het totaal niet met elkaar vinden. Toen Sophie overleed,
op 10 januari 1977, wilde Blijdorp een groep gorilla’s
beginnen. Op 12 november 1978 verhuisde Makoua naar
Surabaya, Indonesië. Helaas is hij op 8 december 1979
in Surabaya overleden aan een inwendige bloeding. Hij
heeft nooit nakomelingen gehad. Bijgaand een foto van
deze imposante gorilla. Tegenwoordig heeft Blijdorp al
sinds 2005 de beroemde Bokito, geboren in Berlijn op 14
maart 1996. Hij is een prachtige gorillaman die voor veel
nageslacht heeft gezorgd. Zijn kinderen zijn inmiddels in
vele Europese dierentuinen te vinden. Ik vind hem zelfs de
mooiste zilverrug in gevangenschap in Europa! Maar dat
is een persoonlijke mening.
Carla Dekkers
carladekkers@gmail.com
gaan, ik ben in het stuk bijvoorbeeld
de postbode vergeten, de zogeheten brievenbesteller. Maar ook de
telegrambesteller, die je bij bijzondere
gelegenheden zijn bericht overhandigde. Al was het maar één keer in je
leven, hij verscheen wel aan je deur.
Dan mogen we de kolenboer niet
vergeten. Een lap over de schouder
met daarop een grote zak antraciet of
eitjes die met veel lawaai van buiten
door een luik in een kelderhok werden
gestort of zelfs manhaftig de smalle
trap werden af gedragen om in de
kelderruimte het kolenhok te vullen.
Een zwaar karwei, waarbij je als
kolenboer niet brandschoon bleef. Het
zal wel toevallig geweest zijn, maar na
het artikel in DOR verschenen er twee

Toen was de politie, je beste kameraad
Deze foto kreeg ik van een collega die het politiemuseum beheert. Hij is van
voor 1970, want toen ging ik dienst doen in burgerkleding. Wij mochten geen
agressie uitdragen, dus droegen pistool en knevelketting onder de uniformjas. Het is in de Ahoyhal. Ik deed daar alleen dienst. Iets naar links staat een
brandweerman. Met die vrouw had ik niets. Ik denk dat de fotograaf haar
man of vriend was. Op een keer gooide een onbekende mijn dienstpet in het
publiek op de eerste ring. Die werd niet teruggebracht, maar maakte een volledige ronde door de hal. Tegen een club jongens zei ik dat ik problemen zou
krijgen met de commissaris. Geen zorgen, wij zorgen dat de pet netjes bij u
terugkomt. Ik kreeg een glas bier en zij deden wat beloofd was. Na een kwartier had ik mijn pet terug. Het was nog een leuke tijd. Nu zijn de collega’s
uitgerust met laserstraal en pepperspray en de kogels vliegen om de oren.
Aad de Knegt (adeknegt35@gmail.com)
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stukjes in De Telegraaf, een over de
melkboer aan de deur van de ERMI in
de jaren vijftig, zestig en de rol van de
scharensliep. En die past in het eerder
genoemde rijtje in een van de vorige
edities. Misschien wordt de rij alleen
maar groter, doordat onze lezers nog
voorzieningen kunnen aandragen die
niet eerder aan bod zijn geweest. Misschien de ijsboer?
John Collee
johncollee@hotmail.com
Accordeon
Ik kom een keer per twee weken bij
mijn moeder. Ik woon in Nieuwegein,
maar ben een geboren en getogen
Rotterdammert. Mijn oog viel op de
foto van een accordeongezelschap. Ik
was 7 jaar oud in 1963 en ben in 1964
zelf begonnen met accordeon. Samen
met mijn broer zagen wij The Three
Jacksons spelen. Toen wilden wij dat
ook wel leren! Mijn ouders zochten
contact met JJ de Vreng op de Admiraal de Ruijterweg. Daar werd accordeonles gegeven. Eerst noten leren,
en toen met zo’n prachtig instrument
de kneepjes van het spelen leren.
Mijn broer vond het achteraf veel te
inspannend, maar ik ben ermee door
gegaan. Eerst les gehad van Hennie de
Vreng, Naderhand van de heer Van der
Lugt. Naderhand hebben zij een accordeonorkest opgericht. Het Scandalliorkest, waarin ik ook meespeelde. Wij
repeteerden in de Boemerang op de
Vondelweg. Heeft iemand misschien
nog herinneringen aan en foto’s van
dit orkest? Ik ben gestopt met accordeon spelen toen ik 15 jaar was en
toen overgegaan op elektronisch orgel
(lessen bij Wegman op de Bergweg,
en later Rotterdamse muziekschool
Eddy de Jong). Bij de start van ons
gezin, 30 jaar geleden, heb ik weer

een accordeon gekocht. De vingers
begonnen weer te kriebelen, en ik ben
bij accordeonvereniging De Vriendschap Nieuwegein gaan spelen. Ik ben
nu 62 en speel nog steeds, sinds zes
jaar bij Stichtse accordeonvereniging
Apollo Utrecht. Het is een pracht
instrument, niet alleen (wat de meeste
denken) voor feesten en partijen,
maar ook voor allerlei soorten andere
muziek. Ik ben blij dat ik als kind
The Three Jacksons zo leuk vond, het
zorgt er voor lekker met muziek bezig
te blijven.
Ank Lagendijk
koppenank@gmail.com
Hulp gevraagd bij onderzoek
Ik ben bezig met research voor een
boek over de dorpen Doorwerth en
Heveadorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze dorpen, ten westen van
Arnhem, zijn bekend van de Slag om
Arnhem in september 1944. Na deze
mislukte aanval van de geallieerden
verplichtte de Duitse bezetter alle
bewoners in de gemeente Renkum,
waartoe ook de genoemde dorpen
behoren, te evacueren. Voor de opvolgende gebeurtenissen wil ik lezers
van deze krant oproepen hun kennis
met mij te delen. Vrijwel direct na het
vertrek van de bewoners uit de streek
begonnen de Duitsers met de aanleg
van loopgraafstellingen op en rond
het Duno-plateau (tussen Doorwerth
en Heveadorp). Het was namelijk
niet denkbeeldig dat de geallieerden
opnieuw zouden proberen de Rijn
over te steken. De verdedigingswerken, die langs deze rivier lopen vanaf
Wageningen tot Arnhem, vormden
onderdeel van de Panther-stellung.
De aanleg stond onder regie van de
Organisation Todt (OT). Aanvankelijk
werden voor het werk dwangarbeiders

uit de omgeving gerekruteerd. Maar
hun aantal was ontoereikend om dit
enorme karwei binnen afzienbare tijd
te realiseren. Op 10 november vond in
Rotterdam een zorgvuldig voorbereide
grootschalige razzia plaats, waarbij
zo’n 50.000 mannen van 17 t/m 40
jaar op een aantal punten in de stad
bijeen werden gedreven. Van hen
werden 40.000 naar Duitse fabrieken
gestuurd, de rest moest gaan werken
aan de stellingen in Gelderland.
Het grootste deel van hen moest die
tocht te voet afleggen: WaddinxveenUtrecht-Amersfoort-Ede. Een klein
percentage mocht met de trein. Na in
Ede enige verzorging aan de stukgelopen voeten te hebben ontvangen,
werden de mannen in de periode
14-19 november ‘gedistribueerd’ over
Veenendaal, Bennekom, Wolfheze en
Oosterbeek. De groep die in Wolfheze
terechtkwam, zo’n 1000 man, vond
een onderkomen in de Kliniek van
het Psychiatrisch Ziekenhuis, de grote
boerderijen Reijerscamp en Johannahoeve en rusthuis Mooi-Land aan de
Utrechtseweg. Dit laatste onderkomen
was voor deze gelegenheid herdoopt
in Einsatzstab NSDAP-Lager Scharnhorst 1D. Vooral de Mooi-Landers
werden iedere dag te voet naar de omgeving van het Duno-plateau gestuurd.
Daar werden ze ingezet bij de aanleg
van een stelling aan de westzijde van
de Italiaanseweg en een lange loopgraaf die vanaf het bospad tussen de
huizen De Vrede en De Vreugd naar
hotel De Duno liep. Ook graafwerk
nabij de Noordberg (bij Heelsum)
behoorde tot hun taak.
Graag zou ik in contact treden met
Rotterdammers (of nabestaanden
daarvan) die gedwongen verbleven in
Kamp Mooi-Land om in de omgeving
van Doorwerth-Heveadorp graafwerkzaamheden voor de OT te verrichten.
Reacties via 0512 -543526 of janvanderwal1965@gmail.com.
Jan van der Wal
Tjaarda 104, 9202 KP Drachten
Rotterdamsche Lloyd
Naar aanleiding van het artikel in
DOR van 29/5 over de Rotterdamsche
Lloyd het volgende. Mijn vader (J.W.
Janssen) voer in de jaren dertig op
de Dempo, tot 1939. Toen moest hij
overstappen op een schip, ook van de
RL, dat anderhalf jaar zou wegblijven.
Dat was toen zo voor machinisten;
weigeren betekende ontslag. Pa
weigerde, dus ontslag. Zijn collega en
vriend (P. Dorleijn) bleef en kwam in
1945 terug (de oorlog brak uit). Zelf
heb ik tweemaal op de Willem Ruys
gevaren, heen en terug naar Indonesia,
(Pa werkte daar) 1954 & 1956. We
waren het laatste konvooi door het
Suezkanaal, terug naar Europa. Dus de
RL betekende veel in mijn leven.
M. Janssen
ogopogo@zeelandnet.nl
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Biljarten in het café
In 2020 hoop ik mijn boekenserie ‘Rotterdamse Cafés’ af te sluiten met deel 5.
Daarin zal ruim aandacht worden besteed aan het biljartgebeuren in vroeger tijden. ‘Biljarten in het café’ was een halve eeuw geleden een doodnormale bezigheid. In Groot-Rotterdam waren er anno 1970 al gauw 150 tot 200 kroegen waar
de liefhebbers dagelijks ‘libre’ of ‘tien over rood’ beoefenden. In het fameuze
café van wereldkampioen (driebanden) Piet van der Pol aan de Goudsesingel
(later heette het Imperator) stonden wel acht biljarts. De afgelopen twintig jaar
is het groene laken (met ivoren bal en keu) stilletjes aan uit het café verdwenen.
Jammer, maar helaas. Biljarten is juist zo rustgevend in deze jachtige nieuwe
tijden. Wie, oh wie heeft leuke biljartverhalen uit een kort of ver verleden? Het
liefst ondersteund met een foto. In het nieuwe boek worden zeker vijf pagina’s
aan het edele spel besteed. Graag reacties naar: jorisboddaert@gmail.com of 0618849644. PS: Tevens ben ik nog steeds op zoek naar privéfoto’s van verdwenen 010-cafés (zowel interieur als exterieur). De vergankelijkheid op cafégebied
komt weer uitgebreid aan de orde in deel 5.

Foto’s
Uit de nalatenschap van mijn ouders
zijn fotoalbums in mijn bezit gekomen
van de familie van een zus van mijn
oma. Ik heb hier zelf niet zo veel aan,
maar het zou belangrijk kunnen zijn
voor de nakomelingen van deze oudtante, Alida Johanna Hoitsema (1886).
Zij trouwde in 1917 met Matthias
Koster (1884) en woonde in Rotterdam (Hillegersberg). Voor zover mij
bekend waren er twee kinderen: Arendina (1918) en Age (1920). Daarom
wil ik op zoek gaan via deze rubriek
naar klein- en/of achterkleinkinderen
van deze familie Koster-Hoitsema. In
de jaren ‘30 woonde dit gezin in de
Johan van Oldenbarneveltlaan 10 in
Hillegersberg. Dit adres is helaas niet
meer terug te vinden, vermoedelijk

door herbenoeming van straten in Hillegersberg toen dit deel bij Rotterdam
werd getrokken. Voor hen zouden deze
foto’s nog interessant kunnen zijn.
Men kan contact opnemen via mijn
mailadres: inekemaclean@casema.nl
Orkest zonder naam
Mogelijk kan iemand mij helpen
aan een opname van HET ORKEST
ZONDER NAAM met het liedje,
Lente kind.
J. van den Boogert
j.boogert9@upcmail.nl
Kindertransporten naar Rotterdam
Honderd jaar geleden, na de Eerste
Wereldoorlog kwamen veel kinderen

uit Oostenrijk en Hongarije per trein
naar Nederland om aan te sterken. Zij
waren door de verschrikkingen van
de oorlog ondervoed en er slecht aan
toe. Er kwam in Nederland een grote
landelijke hulpactie op gang om deze
kinderen te redden. Zeker 35.000
kinderen kwamen in deze periode voor
ongeveer tien weken naar Nederland
en vonden onderdak bij pleeggezinnen. Het landelijk hulpcomité heeft
voor deze immense operatie diverse
organisaties ingeschakeld, onder
andere ook in Rotterdam. Zo kwam in
1918 (waarschijnlijk) mijn vader, Theodor Binder, op 9-jarige leeftijd vanuit
een weeshuis in Graz (Oostenrijk)
aan op het Centraal Station in Rotterdam. Hij werd opgenomen in het
tuindersgezin van familie A. De Lange
uit Rhoon. Daar werd hij liefdevol
verzorgd. Nadat hij was aangesterkt,
moest hij terug naar Oostenrijk.
Inmiddels was er een hechte band
ontstaan met familie De Lange en zij
wilden dat hij terug naar Nederland
zou komen. Dat was mogelijk en hij
werd als pleegkind aangenomen.
Sinds een paar jaar probeer ik meer
over mijn vader te weten te komen.
Zoals veelal gebruikelijk met die
generatie had hij niet veel verteld over
zijn jeugd, en ik vroeg er niet naar.
Inmiddels weet ik dat zijn moeder een
Roemeense was, zijn vader een Tsjech
(het vroegere Saksen). Zijn vader
wilde niet de zorg voor zijn kind op
zich nemen. Hij was beroepsmilitair
en kwam in 1915 om in Polen. Zijn
moeder kon niet voor hem zorgen en
hij werd op 7-jarige leeftijd (in 1916)
afgestaan aan een weeshuis. In 1918
overleed zijn moeder. Door de 1e
W.O. was er veel armoe en honger en
in het weeshuis waren de omstandigheden nog slechter. En dan word je
op de trein gezet naar een onbekend
land om aan te sterken en kom je bij
een totaal vreemde familie in Rhoon,
die je bovendien niet kan verstaan.
Dan komt er een moment dat je ineens
bedenkt wat je vader in de eerste tien

jaar van zijn bestaan allemaal niet
heeft meegemaakt. Meer dan anderen
in een heel mensenleven. Dat besef
heeft ertoe geleid dat ik op zoek ben
gegaan naar zijn verleden en de omstandigheden waaronder die kinderen
in Rotterdam aankwamen.
Verschillende organisaties waren bij
de opvang van kinderen in Rotterdam
betrokken. Onder andere het Comité
Wachter van Mevr. Wachter -’t Hoen,
destijds gevestigd aan de Oldenbarneveldtstraat 25 te Rotterdam. Is daar
misschien nog een archief met namen
van bewaard gebleven? Weet iemand
welke organisaties nog meer betrokken waren bij de opvang van kinderen
in Rotterdam en of daar archieven van
zijn? Ondanks eigen onderzoek bij
het Stadsarchief Rotterdam (pleegkinderen werden in die tijd nog niet
op de gezinskaart bijgeschreven),
Nationaal archief in Den Haag en het
IISG in Amsterdam ben ik niet verder
gekomen. Ook heb ik in het Stadtarchiv in Graz en Wenen gezocht naar
informatie over de kindertransporten

en het weeshuis. Tot op heden zonder
resultaat. Mocht iemand mij hierbij
verder kunnen helpen, dan hoor ik dat
graag.
Arie Binder
Rijsdijk 111
3161 EV Rhoon
arie@abinder.nl
Vakantieverhalen
Ook deze zomer willen we weer
regelmatig plaatsmaken voor leuke
vakantieverhalen van vroeger. Heeft
u nog een leuke herinnering over een
gebeurtenis, een anekdote of een spannend verhaal dat u graag met anderen
wil delen? Schrijf gerust! Maak uw
verhaal niet te lang (nooit langer dan
1200 woorden en liever nog de helft
daarvan) en als het even kan: zoek
er een leuke foto van vroeger bij! U
kunt uw pennevruchten sturen naar
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of uw typwerk mailen naar info@
deoudrotterdammer.nl.

Wagenveer
Ik woon in de Serviceflat Schouwenhove in Leiden. Daar ligt regelmatig het
krantje De Oud-Rotterdammer. Dat lees ik met interesse, omdat ik voor de
oorlog vaak in Rotterdam logeerde. Laatst was ik in het Scheepvaartmuseum.
Ik vroeg daar naar een model van het Wagenveer. Dat was een veerpont
waarvan het dek in hoogte verstelbaar was. Ze kenden het niet. U wel?
C. Kien
kien05@ziggo.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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0180 – 32 25 75
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abonnementen (9-13 uur):
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Tel: 0180 – 82 02 70
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Tel: 0180 – 32 25 75
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dinsdag 26 juni 2018

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

TANTE POST
In het water gevallen
Toen ik in De Oud-Rotterdammer las
over een verjaarspartijtje dat in het water
was gevallen, herinnerde ik mij het
partijtje van mijn klasgenoot op de lagere
school aan de Gerdesiaweg, eind jaren
vijftig. Hennie woonde in de Vlietlaan
en mocht voor zijn tiende verjaardag met
een stel vriendjes naar de Cineac NRC
aan de Coolsingel. Zijn moeder gaf hem
geld mee én zijn zesjarige broertje Jantje.
Lopend op de Meent vielen we met
onze neus in de boter: de brug over de
Rotte ging open! Een fascinerende brug,
want aan weerszijden van het wegdek
ontvouwde zich dan een trap, zodat
voetgangers hun weg konden vervolgen.
Maar het bootje was nét te hoog om er
onderdoor te kunnen. De schipper vroeg
omstanders aan boord te komen, zodat
het bootje lager zou komen te liggen; aan
de andere kant zou hij zijn ballast weer
uitladen. Ook Hennies groepje klom
opgewonden naar beneden. Ik stond
achteraan, met Jantje. Toen wij aan de
beurt waren, riep de schipper paniekerig:
“Ho, niet nog meer, zo is het genoeg.” Ik
snapte wel waarom: het water liep bijna
naar binnen. Onder de brug vroeg de
schipper of zijn bemanning nog verder
wilde meevaren. Dat wilden de jongens
wel, dus na het passeren van de brug voer
het bootje door en Hennie dacht er niet
aan na te gaan of zijn hele gezelschap
1
3
4
aan boord was. Ik2zag het
bootje
onder 5
12
de brug vandaan komen
en doorvaren. Ik 13

pagina 23

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.

keek ze beteuterd na, met Jantje aan mijn
hand. Met het kwartje dat mijn moeder
mij had meegegeven, kon ik geen twee
kaartjes voor de film kopen. Ik heb Jantje
weer ingeleverd bij zijn moeder in de
Vlietlaan.
Jan Daan Hillen
jdhillen@tkstschrvr.nl
Rotterdams Volkslied
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 12
juni j.l. schreef mevrouw Margo SchalkFabrie onder andere dat zij de tekst van
het Rotterdams Volkslied niet helemaal
meer wist. Ik ben op de PC gaan zoeken
en onder www.rijnmond.nl trof ik na
enig zoeken een artikel aan over dit lied.
Ik kende er twee coupletten van, maar
er blijken er drie te zijn. Het derde is na
de oorlog gewijzigd. Ik heb het destijds
ook op school geleerd, maar ik weet niet
meer of dit voor een bepaald doel was.
Ik ben van 1935, dus het was niet voor
AHOY. Het werd in een zeker marstempo
gezongen en de laatste regel: “ Want
daar is toch maar één Rotterdam”, werd
wat langzamer maar met veel nadruk
gezongen.
Jaap Kok
j.a.j.kok@hotmail.nl

forellen en een restaurant. Bij de vijver
stond een oud mannetje te vissen, met
een alpinopet op. Iedere keer als hij
beet had, rende hij met de forel naar het
restaurant en kreeg hiervoor een borreltje.
De gasten op de camping zaten voor hun
tent met een glaasje wijn dit aan te zien.
Na een uurtje ging het tempo van de oude
man omlaag… Een leuke herinnering aan
de camping dichtbij Annecy. Op dezelfde
camping kwamen ook mensen neer na
een duosprong met een parachute. Ze
kwamen vanaf de heuvels aan de overkant van de camping. Leuke herinneringen aan deze camping.
Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
Het geheugen van Gerard Cox
Naar aanleiding van het CC’tje van
29 mei in DOR: Dat herkent iedereen,
Gerard Cox! Dat je soms naar de keuken
loopt en niet meer weet wat je ging halen.
Onze buurvrouw legde even haar ring
weg. In de vorkenbak. De volgende ochtend vertoonde zij vreemd zoekgedrag.
In de tas, in de jaszakken. Maar thans
is er het boekje van B.F. Skinner: zet je
auto ergens neer en blijf er 16 seconden
naar kijken. Nu staat hij in het geheugen. Maar ja, wat moeten wij als wij dat
boekje niet meer weten te liggen?
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Puzzel mee en win !!!
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Voor de nieuwe puzzel hebben we
ook weer vijf prijzen beschikbaar. De
winnaars krijgen ieder twee toegangskaarten voor het Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen, dat dit jaar
het thema ‘Hollandse Meesters’ heeft.
Dit mooiste zandsculpturenpark is
van maandag tot en met zaterdag
geopend tot en met 27 oktober. Wilt u ook in aanmerking komen voor deze
prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 5 JULI 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.
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De oplossing van de vorige puzzel had te maken met de grote uittocht die we mogen verwachten als half Nederland
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prijswinnaars die
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Vreewijk. De Vaan,63Valkeniersbuurt
in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de
61 boek ‘Rotterdam Tuindorp
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Does. De prijswinnaars zijn: André Smit, G. van Kuijk, Miriam Siteur, Frans Celie en Dinie v.d. Elburg-Zunnenberg.
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1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok; 13. voormalig president van Amerika; 14. rivier in Utrecht; 15. lengtemaat (afk.); 17. aanspreektitel
voor koning; 19.
van het
82
83 dameskledingstuk; 21. tuberculose (afk.);
8422. samentrekking
85
middenrif; 24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerverblijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32.
87
los86gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. allemaal; 37. schrijfgerei; 38. plaats
in Italië; 41. Europeaan; 42. carnavalesk 2
dansen; 44. melkklier; 46. wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument;
54. handwerktechniek;
58. begrensd
61. telwoord;
62. Europees
land; 64.van
bouwland
bij 14.
Horizontaal
1. watersporter; 56.
7. hevig;
zoutwatervis;
12.gebied;
biljartstok;
13. voormalig
president
Amerika;
rivier
in Utrecht;
15.orgaan;
lengtemaat
(afk.); 17.
aanspreektitel
voor opruimingsdienst
koning; 19. dameskledingstuk;
21.72.
tubereen
dorp;
65. inwendig
67. tweewielig
voertuig;
68. explosieven
(afk.); 70. houtsoort;
culose (afk.); 22. samentrekking van het middenrif; 24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerverboerenkiel;
73.
schoonmaakgerei;
76.
gril
(frats);
77.
ondernemingsraad
(afk.);
78.
modderige
plas;
79.
trip
(toer);
81.
blijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32. los gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. allemaal; (scheik.
37. schrijfgerei;
38. plaats
41. Europeaan;84.
42.
carnavalesk
dansen; 44. melkklier;
barium
afk.); 82. geheel
gevuld;in83.Italië;
goederenopslagplaats;
moed
(durf); 86. bekwaamheidsbewijs;
87. 46.
wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument;
eenvoudig
restaurant.
54. handwerktechniek;
56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. telwoord; 62. Europees land; 64. bouwland
bij een dorp; 65. inwendig orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
Verticaal
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houtsoort; 72. boerenkiel; 73. schoonmaakgerei; 76. gril (frats); 77. ondernemingsraad (afk.); 78. mod-

1.derige
hoorbaar
uitademen;
maanstand
(afk.); 3.(scheik.
snijwerktuig;
knaagdiertje;
5. gerecht
eieren; 6. deel van de 84.
plas;
79. trip2.(toer);
81. barium
afk.);4.82.
geheel gevuld;
83.van
goederenopslagplaats;
moed
(durf);
bekwaamheidsbewijs;
87. eenvoudig restaurant.
arm;
7. grote
terts86.
(drieklank);
8. bedehuis; 9. gymnastiektoestel;
10. eminentie (afk.); 11. land in het midden-oosten;
16.
Chinese vermicelli; 18. commerciële tv-zender; 20. plaats aan het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens
Verticaal 1. hoorbaar uitademen; 2. maanstand (afk.); 3. snijwerktuig; 4. knaagdiertje; 5. gerecht van
eieren;
deel
de arm;
7. grote terts
(drieklank);
8. bedehuis;
gymnastiektoestel;
10.wilsbeeminentie
(afk.);
23. 6.
mooi
vanvan
uiterlijk;
25. behaagziek;
26. plezier;
27. kussenvulling;
29.9.grote
sierboom; 32. laatste
(afk.); 11. land in het midden-oosten; 16. Chinese vermicelli; 18. commerciële tv-zender; 20. plaats aan
schikking;
34.
bijbelse
hoge
priester;
36.
eenheid
van
geluid;
37.
duw
(zet);
39.
giftige
slang;
40.
automodel;
42.
het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens (afk.); 23. mooi van uiterlijk; 25. behaagziek; 26. plezier;
uitroep
van vreugde; 43.29.
dopheide;
45. dameskledingstuk;
hoofddeksel; 51. referentie
(afk.);hoge
53. Scandinavische
27. kussenvulling;
grote sierboom;
32. laatste46.
wilsbeschikking;
34. bijbelse
priester; 36. eenheid54.
van
geluid;
37. duw
39. giftige
40. automodel;
42.plaats
uitroep
van vreugde;
43. dopheide;
munt;
Brits
hoofddeksel;
55.(zet);
te eniger
tijd; 56. slang;
vestingwerk;
57. verdriet; 59.
in Duitsland;
60. waterschade;
45. dameskledingstuk; 46. hoofddeksel; 51. referentie (afk.); 53. Scandinavische munt; 54. Brits hoofd62.
Spaans
visgerecht;
63.
Europese
vrouw;
66.
sterk
ijzerhoudende
grondsoort;
67.
boerderijdier;
69.
rivier
in Enge- 62.
deksel; 55. te eniger tijd; 56. vestingwerk; 57. verdriet; 59. plaats in Duitsland; 60. waterschade;
Spaans
visgerecht;
sterk ijzerhoudende
grondsoort;
boerderijdier;
69. rivier
land;
71. alstublieft
(afk.);63.
73.Europese
balsport te vrouw;
paard; 74.66.theatervoorstelling;
75. Schotse
rok; 78. 67.
aardkluit;
80. droog (van
in Engeland; 71. alstublieft (afk.); 73. balsport te paard; 74. theatervoorstelling; 75. Schotse rok; 78.
wijn);
82. vice-president
85. muzieknoot.
aardkluit;
80. droog (afk.);
(van wijn);
82. vice-president (afk.); 85. muzieknoot.
42

De bouw van Jeugdhuis `t Slag in 1959
Zaterdag 4 mei 1959 vertrok vanaf het Putseplein een optocht van
schoolkinderen en het muziekkorps RZ, met de eerste paal op een karretje, naar het bouwterrein aan het Sandelingplein in Rotterdam-Zuid.
Want na vele jaren van actievoeren om geld en grond te verwerven voor
een jeugdhuis, kon Ds. Evert Masselink de burgemeester van Rotterdam
Mr. G.E. van Walsum met zijn echtgenote ontvangen om hiervoor de
eerste paal te slaan. De horeca moest voor een rendabele exploitatie
zorgen. In de loop van de jaren ontwikkelde `t Slag zich van jeugdhuis
tot een algemeen buurthuis. Naast verschillende jeugdclubs en filmvertoningen voor de jeugd, was er een zangkoor, genaamd De Slagsingers,
waren er bruiloften, partijen en rouwdiensten, Sinterklaasfeesten, toneelvoorstellingen, spreekuren van Maatschappelijk werk en vergaderingen
van de Winkeliersvereniging Boulevard-Zuid. Hierdoor zullen veel Rotterdammers en oud-Rotterdammers herinneringen hebben aan `t Slag.
Maar toen het economisch slechter ging, is het gebouw verkocht aan een
partycentrum en uiteindelijk in 2010 gesloopt. Uit de in 1959 door Wim
de Roon gemaakte filmopnamen heeft Bas Romeijn kort geleden een
terugkijkfilmpje gemonteerd met een door Erik Post ingesproken commentaar. Het is nu het nieuwste filmpje op zijn website basromeijnfilms.
blogspot.nl

71
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80
84

81
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87
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Horizontaal 1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok; 13. voormalig president van Amerika; 14.
rivier in Utrecht; 15. lengtemaat (afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 19. dameskledingstuk; 21. tuberculose (afk.); 22. samentrekking van het middenrif; 24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerverblijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32. los gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. allemaal; 37. schrijfgerei; 38. plaats in Italië; 41. Europeaan; 42. carnavalesk dansen; 44. melkklier; 46.
wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument;
54. handwerktechniek; 56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. telwoord; 62. Europees land; 64. bouwland
bij een dorp; 65. inwendig orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
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Dinsdag 26 juni 2018

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

Op deze
dag met de
Careyn Kaart
tot wel 25%
korting

Kom ook naar
de Eropuit dag!

Programma

(10.00 – 16.00 uur)

Ontdek op de Eropuit dag welke mogelijkheden er zijn om er lekker en veilig op uit te
gaan. Bovendien profiteert u van hoge kortingen op diverse producten.

“Door mijn driewielfiets voel ik me
weer stabiel tijdens het fietsen.”
Als u niet zo lang meer achter elkaar
kunt fietsen of balansproblemen heeft,
is een aangepaste fiets de oplossing.
Naast elektrische fietsen zijn er bijvoorbeeld driewielfietsen en scootmobielfietsen. Er is een fietsenspecialist
aanwezig om u van alle informatie
te voorzien en ervaren en getrainde
vrijwilligers van de Fietsersbond geven
u advies. Ook krijgt u deze dag tot 25%
korting op onze fietsen!

“Travixx brengt ons verder.”

De vrijheid om te gaan en staan waar
u wilt, daar blijft u het liefst zo lang
mogelijk van genieten, ook wanneer
u minder mobiel wordt. Als het aan
ons ligt, staat er zo min mogelijk in de
weg om die vrijheid te blijven ervaren.
Daarom hebben wij een eigen lijn
mobiliteitsproducten ontwikkeld: Travixx
by Medipoint. Maak tijdens deze dag
kennis met onze eigen lijn rollators en
rolstoelen en krijg tot wel
€ 100,- korting!

‘’Ik heb meer bewegingsvrijheid
dankzij de Rollz Motion.’’

De Rollz Motion is een rollator en
rolstoel in één. Of het nou gaat om een
wandeling in het park, een middagje
winkelen of een vakantie, met de Rollz
Motion heeft u de bewegingsvrijheid.
U kunt eenvoudig wisselen tussen de
rollator- en rolstoelfunctie. Bovendien
krijgt u deze dag tot wel € 200,korting!

“Door mijn scootmobiel kan ik
eindelijk weer een visje halen op
de markt.”
Wanneer fietsen of autorijden niet
meer lukt, wilt u er toch graag op uit.
Dan biedt een scootmobiel uitkomst.
Tijdens de Eropuit dag geeft een
productspecialist uitleg en advies
over de mogelijkheden van diverse
scootmobielen en kunt u een testrit
maken. Daarnaast krijgt u op deze
dag tot 25% korting op al onze
scootmobielen.

“Door de elektrische loopfiets word
ik veel minder snel moe.”
Heeft u al eens een (elektrische)
loopfiets geprobeerd? Een product dat
steeds populairder wordt. Dankzij dit
product kunt u met minder inspanning
langere afstanden afleggen. Door de
open houding krijgt u meer lucht en
verspilt u minder energie. Benieuwd?
Probeer het vrijblijvend uit. Profiteer
deze dag ook van aantrekkelijke
aanbiedingen!

Careyn Kaart
Laat u informeren over de voordelen van de
Careyn Kaart en over alle leuke dagtrips en
vakantiereizen die zij organiseren. Indien u op
deze dag de Careyn Kaart aanschaft, profiteert
u gelijk van hoge kortingen op deze dag!

Waar en wanneer
Waar: Medipoint l Careyn winkel, Kamerlingh Onnesweg 15,
Dordrecht
Wanneer: Vrijdag 6 juli 2018, 10.00 - 16.00 uur

De genoemde aanbiedingen gelden op vertoon van uw Careyn Kaart en zijn niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. U heeft de Careyn Kaart al vanaf € 21,95 per 12 maanden.

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100

www.medipoint.nl/eropuit

