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Vogelklas Rotterdammers van het Jaar
De vrijwilligers van Vogelklas
Karel Schot zijn zaterdag 29
september uitgeroepen tot
Rotterdammers van het Jaar.
Zij kregen de prijs voor het
verzorgen van de honderden
vogels die werden getroffen
door de olieramp dit jaar met
de Noorse tanker in de Rotterdamse haven. De prijsuitreiking in de Laurenskerk was
het sluitstuk van een geslaagde laatste Rotterdamse Dag
‘oude stijl’.
Stichting Ons Rotterdam, die samen
met de Laurenskerk en De OudRotterdammer de Rotterdamse Dag
organiseert, stopt met de organisatie
om ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven. Op deze laatste dag pakten ze
echter nog flink uit met een aantrekkelijk programma voor iedereen die van
Rotterdam houdt. Bezoekers mochten
ditmaal gratis naar binnen en troffen
wederom een grote markt waar een recordaantal organisaties uit Rotterdam
en omgeving zich presenteerden.
Laurens-’Kunst en Kitsch’
De Laurenskerk organiseerde zelf
ook enkele activiteiten, waaronder
een Kunst en Kitsch-achtig evenement, waarbij bezoekers voorwerpen
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Monique de Vrijer (links)van Stichting Vogelklas Karels Schot neemt het beeld in ontvangst van kunstenares Ria Bleij nadat voorzitter André de Baerdemaeker (rechts) zojuist de oorkonde en cheque van 500 euro heeft gekregen.

mochten laten bespreken die iets met
de Laurenskerk te maken hadden. De
kerk viert deze maand dat het vijftig
jaar geleden is dat de wederopbouw
van het gebouw werd voltooid. Daar
stond De Oud-Rotterdammer in het
vorige nummer al uitgebreid bij stil
met verhalen van lezers. In de kerk

Tijdens de 'Laurenskerk Tussen Kunst & Kitsch' konden bezoekers voorwerpen laten bespreken.

was zaterdag een tentoonstelling te
zien over de geschiedenis van de kerk
en de wederopbouw.
Hans Somers
Vanwege het uitgebreide programma
van de Laurenskerk zelf ontbraken
deze keer de gebruikelijke optredens
van koren en andere artiesten. Op
eentje na, want die mocht natuurlijk
niet ontbreken. Presentator Hans
Somers, die al jaren de Rotterdamse
Dag aan elkaar praat, mocht twee keer
een half uur optreden. Hij zong liedjes
uit zijn theaterprogramma ‘Typisch
Rotterdam’, waar weer volop bij werd
meegezongen door het publiek.
Vogelklas Karel Schot
Aan het eind van de middag was het
moment aangebroken om de Rotterdammer van het Jaar bekend te
maken. Een traditie in het veertigjarig
bestaan van de Rotterdamse Dag.
Grote vraag was wie de opvolger
zou worden van Casper van Eijck, de
bekende specialist van het Erasmus
Medisch Centrum die vorig jaar de
prijs won. Welke persoon, instelling of

vereniging zou deze keer die eretitel
krijgen toebedeeld? Toen de winnaar
bekend werd gemaakt, kon eigenlijk
iedereen daar meer dan goed mee
leven. De eer viel te beurt aan een
organisatie die al jaren geweldig werk
doet: de Stichting Vogelklas Karel
Schot. En in het bijzonder de vrijwilligers die afgelopen jaar paraat stonden
toen het mis ging in de Rotterdamse
haven met een lekkende olietanker
waardoor vele watervogels besmeurd
werden door een dikke oliebrij op het
water. Schrijnend waren de foto’s van
getroffen zwanen op de voorpagina’s
van de landelijke kranten. Maar de
vrijwilligers van de Vogelklas redden
vele vogels van een wisse dood door
ze goed schoon te maken en weer uit
te zetten. De jury van de ‘Rotterdammer van het Jaar’ ontging dat niet.
Daarom niet één Rotterdammer van
het Jaar ditmaal, maar een heel stel.
Omdat het goed is dat er mensen zijn
met een warm hart voor dieren, ook in
Rotterdam.
Politieboek en wintermuts
De Oud-Rotterdammer was natuurlijk

ook weer present op de Rotterdamse
Dag. Deze keer konden bezoekers er
onder andere intekenen op het nieuwe
boek over de geschiedenis van de
Rotterdamse politie dat er nu zeker
gaat komen. Alle mensen die al eerder
reageerden op een peiling in de krant
naar hun belangstelling daarvoor
krijgen binnenkort bericht daarover.
Daarnaast is De Oud-Rotterdammer
ook al klaar voor de winter. Bezoekers
konden daarom ook de enige echte
Oud-Rotterdammer wintermuts en
wintersjaal aanschaffen, die nu ook
via de krant te koop zijn voor alle
(oud-)Rotterdammers.
Rotterdam-gevoel
Of en hoe de Rotterdamse Dag
volgend jaar een vervolg krijgt, is
nog niet bekend. Vast staat dat velen
er de afgelopen jaren veel plezier aan
hebben beleefd. De ‘Dag’ was niet
alleen leuk door het programma, maar
ook als ontmoetingsplaats om oude
bekenden uit de stad weer te treffen.
De Stichting Ons Rotterdam heeft een
prachtige bijdrage geleverd aan het
Rotterdam-gevoel!

TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS
Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3833,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

Partijen en verzamelingen uit binnen- en buitenland
Brons, zilver of goud. Alles is welkom

Munthandel Ritmeester

Kees Ritmeester - Tel: 06-26394828
Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Informatieavond
heup
Pijn in uw heup kan een flinke
belemmering zijn. Onze orthopedische
specialisten van Medinova Zestienhoven
informeren u op onze gratis informatieavond graag over de oorzaken en
mogelijke oplossingen.

kleine details. Door aandacht en kennis van zaken.
Door rust en planning.

10 oktober 2018

van Van der Kraan als geen ander, dat een
zorg en respect.

Jan van de Breevaart
U I T VA A R T V E R Z O R G E R

Dhr. M. Niggebrugge
Heup
Woensdag 10 oktober 2018
19.00 - 20.30 uur
Medinova Kliniek Zestienhoven
rotterdam@medinova.com

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

Met een historie van 85 jaar weten de mensen
uitvaart moet worden omringd met

Orthopedisch chirurg dhr. M. Niggebrugge is specialist in heupprotheses
en legt uit hoe bepaalde operatietechnieken, zoals de voorste benadering,
kunnen zorgen voor minder pijn en een sneller herstel. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze avond en u kunt gratis parkeren op ons
parkeerterrein (voorbij de slagboom).

Specialist:
Onderwerp:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanmelden:

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de

www.medinova.com

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

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 488
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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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Oude schoolliedjes in een modern jasje?
Toevallig hebben wij het samen ook nogal eens over oude (school)liedjes. Vooral
na het zien en horen van menig geschreeuw uit gekke bekken van huidige
zanglieden. Het oude is lang niet altijd beter, maar soms wel degelijk.
Tijdens mijn studententijd aan de eerbiedwaardige Theologische Hogeschool in Kampen kwam
menigmaal een schoolklas beneden aan mijn
raam voorbij, al zingend: “Nu breekt uit alle
twijgen....” Ik kende het lied niet, maar sindsdien
(rond 1950) kende ik de eerste regel en het refrein, en heb het vaak inwendig en/of uitwendig
gezongen. Gewoon gezellig.
Zanguurtje
Andere bekende schoolliedjes zijn bijvoorbeeld
ontleend aan en opgenomen in de uit 1906 stammende reeks (41 herdrukken) van “Kun je nog
zingen, zing dan mee”, en daaruit leerden wij
steevast op onze lagere school (1930/1940). Men
had nog volop zanguurtjes.
De parodie waar Gerard Cox mee eindigt in één
van z’n columns van een paar maanden geleden
in deze krant, luidde: in de oorlogsjaren: “......
Waar op elke honderd meter weer zo’n vuile
rotmof staat. Juich ik aan ‘t bezette strand: hij
komt nooit in Engeland; hij verzuipt aan de-e-ze
kant! “ Dit laatste leerden we toen uiteraard
buitenschools!!
Luisteren in bed
Gerard zal wel gelijk hebben: de oude schoolliedjes worden niet meer geleerd: te braaf, te
saai, te ouderwets, te langzaam, te geluidsarm,
geen geblaat en geknor, niet over ‘the love’ en

zo. Maar wij hebben in ons bezit een tamelijk
oud cd-tje 1983: UIT DE SCHOOL GEKLAPT /
Oude schoolliedjes, deel één / Varagram ETC 87,
Stemra. Meisjeskoor “De Merels” olv Lo van der
Werf / Combo en Arrang. Piet Zonneveld / opgenomen in VARA Studio 2 / productie Henk de
Heus. Geruime tijd elke zaterdagmorgen vroeg
voor VARA-Radio gezongen en toegelicht. Géén
super-de-luxe opnamen, maar goed voor kennis
en geheugen. Wij bleven er voor in bed om
ernaar te kunnen luisteren en/ óf mee te zingen.
Wij hebben later wel eens gezegd: kan men zoiets niet op moderne leest schoeien en opnieuw
uitgeven? Het zal wel niet, gebrek aan belangstelling en zo; maar men weet maar nooit. Wij
kennen niet de weg in de muziekwereld, noch in
mediakringen. Maar stel: er is één in en met die
wereld vertrouwde, die dit durft en weet op te
pikken. Men zou er vast niet alleen Gerard Cox
een plezier mee doen. Er zijn tegenwoordig immers steeds meer ouderen met herinneringen.
Dikkertje Dap
Mijn vrouw begeleidde in de jaren tachtig het
wekelijkse zang-uur in een zorginstelling te Rijswijk ZH. Een broeder, twintiger, verbaasde zich
over de nog altijd aanwezige liedkennis van deze
bejaarde beperkten, die volop meezongen. Hij
vroeg ernaar en werd naar “Kun je nog zingen,
zing dan mee” verwezen. Hem onbekend. Mijn

De cd Uit de school geklapt waarvoor we in bed bleven luisteren en meezingen

vrouw vroeg: “Wat moeten ze
dan met jou zingen als je zo
oud bent: “Dikkertje Dap?”
Zijn toch wat onthutsende

CCtje Gekte

c foto burosolo.nl

Het is mij niet bekend, (ik had ook kunnen beginnen met “ik weet
niet”, maar ik heb nog op school geleerd dat je nooit met “ik” mag
beginnen) of het u ook is opgevallen, maar de samenleving wordt
de laatste maanden, jaren, zo langzamerhand totaal beheerst
door allerlei gekten. Ook door gekken trouwens, als je denkt aan
de respectievelijke presidenten van de Verenigde Staten, Turkije
en Hongarije, terwijl de Brexit-gekte je alle geloof dreigt te ontnemen in het bestaan van gezond verstand.

Cox Column

De telefoontjes! Het is nu ook tot de
regering doorgedrongen blijkbaar, want
er komt nu een verbod op het eppen
en bellen op de fiets. Hiep hiep hoera.
Het is toch eigenlijk ongelofelijk dat
dat nu pas tot ingrijpen heeft geleid.
Het zijn vooral kinderen die, gezellig
met de ellebogen op het stuur geleund
met hun telefoontje bezig zijn, en wij
moeten maar zorgen dat we er niet
overheen rijden. Dat de automobilist
bij een dergelijke aanrijding trouwens
gemakshalve maar de schuld op zich
moet nemen is natuurlijk ook weer een
soort gekte. Maar ook de voetganger
zie je, gebiologeerd naar zijn schermpje
kijkend en verder nergens op lettend
het zebrapad oversteken. Ik word daar
heel woedend van. Vanwaar levert de
grote meerderheid zich uit aan dat belachelijke 06-gedoe? Wat kan er nou zo
belangrijk zijn aan iets waar we twintig

jaar geleden nog nooit van gehoord
hadden. Ik weet wel dat het met de
vooruitgang te maken zal hebben, maar
ik zie die hele vooruitgang niet zo erg.
Het is meer met de mode meelopen,
of eigenlijk een soort verslaving. “De
kinderen willen wel mee op vakantie,
maar dan moet er WIFI zijn.” Dan denk
ik, net als mijn alter ego Jaap Kooiman,
“Ben ik hier nou zo langzamerhand de
enige normale nog?”

antwoord was de vraag: “Dikkertje Dap? Wat is dat? “ En
Annie M.G. Schmidt stierf pas
in 1995.

‘runner’, een twintigjarig grietje, kwam
mij uit Mokum ophalen en bracht mij
naar vliegveld Eindhoven, de film werd
opgenomen in Boedapest, en op mijn
vraag of ze eigenlijk wist waar ze was,
moest ze ontkennend antwoorden; het
schermpje en de (irriterende) aanwijzingen van die ontmenselijkte stem,
daar deed ze het mee. Ik vind dat een
verarming.

Dat rijden op je Tom Tom, of hoe heet
zoiets. Is het niet veel belangrijker
dat je zèlf blijft nadenken? Ik heb nu
meegemaakt dat een vriend een tochtje
door Duitsland wilde maken en een wegenkaart wilde kopen, maar dan moet
je heel goed zoeken, want die bestaan
bijna niet meer. Nou u en dan ik weer.

De anti-rookgekte. Ik rook niet, maar
heb er geen enkel bezwaar tegen als
u dat wel doet. En ik heb er nooit
buitensporig last van gehad. Nu hebben
die arme kasteleins voor aardig wat
geld rookvrije ruimtes gecreëerd, maar
die kunnen ze weer afbreken want het
wordt nu helemaal verboden. Maar
ook op straat, op terrassen en in parken
gaan ze het roken nu verbieden. Ik vind
dat bespottelijk. Laten we een beetje
normaal blijven doen en mekaar het
een en ander gunnen. Ik kan die rokers
geen ongelijk geven als ze zeggen
dat alcohol ook slecht is, (niet dat ik
iemand op een ander onzalig idee wil
brengen). Er is zoveel slecht. Van leven
ga je dood, zo is het nu eenmaal.

Ik zat in een film en een zogenaamde

Een van de grootste gektes is de

Jelke van Wattum
jel-van-wattum@hetnet.nl

milieu-gekte. Ik moet mij eerst nog
een beetje inlezen in de materie, maar
over die zogenaamde Transitie, het
afstappen van gas en dergelijke, is volgens bepaalde inzichten onvoldoende
nagedacht, en staan wij op het punt
een aantal ondoordachte maatregelen
te nemen die de gewone burger een
hele hoop geld gaan kosten. En daar is
weinig democratie aan vooraf gegaan.
Ik kom hier nog op terug.
Dat wij zuinig moeten zijn op onze
leefomgeving staat natuurlijk buiten
kijf, maar we moeten niet ons gezonde
verstand vergeten te gebruiken.
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Zo heerlijk heeft u
nog nooit gezeten!
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Fitform Wellness Fauteuils. Uw welzijn, onze passie!

Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

All Inclusive Kerst Busreis
naar Stadtkyll / Vulkaaneifel
Hotel am Park ***

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €

mooi excursieprogramma naar de
Vulkaaneifel en Belgische Ardennen.
Gezellig kerstprogramma met
o.a. de heerlijke diners en livemuziek.

tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
9,- p.p.
119,Kerstmarkten va. slechts €

5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2018
nu al voor € 443,443,- p.p.

Tijdens de oktober woonmaand trakteren
wij op een zeer aantrekkelijke aanbieding!
Bij aankoop van een Fitform Wellness Fauteuil op maat ontvangt
u een luxe accessoire* t.w.v. max. € 499,- helemaal gratis!
Wilt u samen genieten van het zitcomfort van Fitform, dan
ontvangt u de 2e Fitform-fauteuil voor de helft van de prijs!

Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

Fitform:
• 100% maatwerk
• volledig ergonomisch verantwoord
• ècht Nederlands kwaliteitsproduct
• al meer dan 75.000 tevreden be’zitters’
• ook met sta-opfunctie leverbaar

nthe
4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Dre
9,- p.p.
239,Hotel de Westerburcht va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,- p.p.
239,in Bonte Wever Assen va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,9,- p.p.
22
€
in Wunderland Kalkar va.

Kerstcruise

over de romantische Rijn
MS Esprit **** superior luxe

ive autoreis
NIEUW 5 dg. More All Inclus
9,,- nu € 259,Wunderland Kalkar € 288,-

7 dagen van 21 t/m 27 dec. 2018
van € 1.298,1.298,- nu vanaf € 798,798,- p.p.

Zeeland
More All Inclusive autoreizen
Korting
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

mooi vaarprogramma naar o.a.
Kerstmarkten in Mainz en Koblenz
Sfeervol cruiseschip met gezellig
kerstprogramma met heerlijke diners.

Kom met deze advertentie naar de
winkel voor een proefzit in 1 van de vele
verschillende Fitform Wellness modellen!
Uw Fitform dealer:

37% Korting

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

au
8 dg. Kerstcruise over de Don
8,- p.p.
998,MS Amadeus Silver al va. €

Gratis par
keren
voor de d
eur!

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

* U heeft keuze uit bijvoorbeeld: stoelverwarming, elektrisch bedienbare hoofdsteun of lendensteun,
draaiplateau, luxe hoofdkussen of diverse andere mogelijkheden. Deze actie geldt alleen voor
de Fitform Wellnesscollectie gedurende oktober. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Herdacht
worden
zoals u
bent

�� �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

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.

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

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

Voor informatie
0800 - 288 22 55
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

onderdeel van

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

onderdeel van

WWW.CVU.NL
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Nr. 172

Pindaschillen op de vloer in De Pijp
Overladen werden we met reacties op de foto van vier weken geleden in Ken je
dit nog. Dat was er eentje van het bekende café De Pijp in Rotterdam. En die riep
heel veel herinneringen op. Lees maar!
Henk Bordewijk: “Dit is de Bourgondische eetgelegenheid De Pijp aan de Van Speijckstraat, zijstraat van de Nieuwe Binnenweg, ter hoogte van
de Mathenesserlaan. Ik werkte sinds half 1978 bij
Unilever, aan de in die buurt gelegen Rochussenstraat. Met twee collega’s, de heren T.H. van de
Burgemeester De Villeneuvesingel en H.C.R. uit
Zuid-Beijerland hielden wij daar maandelijks, op
‘pay-day’ een zogenaamde payday-lunch, ‘s middags tussen half één en half drie. Deze zaak had
een gewone grijze straattegelvloer met wat los
zand erover. Op de tafeltjes stonden altijd volle
bakjes met pinda’s-in-de-dop en iedereen gooide
de lege doppen gewoon op de vloer. In de open
keuken, tussen de kookpannen, stond meestal
een grote koekenpan met gebakken aardappeltjes
(daar kun je mij onder begraven, maar niet als het
zover is, natuurlijk). De menukaart en de wijnen
waren altijd van goede kwaliteit. Het publiek bestond voornamelijk uit kantoorpikkies in blazers,
kostuums en/of klassieke kleding. Tijdens onze
payday-lunches voerden we vaak heftige discussies en één keer blijkbaar zo fanatiek, dat mensen
aan een naastgelegen tafeltje vroegen of we geen
ruzie wilden maken. Ha,ha. Ik heb daar altijd
heerlijk getafeld, ook privé, buiten kantooruren.”
Jilles van Werkhoven, huidig eigenaar: “Prachtige
foto, complimenten! Natuurlijk van Restaurant
Bierhandel De Pijp in volle glorie, kan niet
missen. In het oudste restaurant van Rotterdam
(120 jaar) lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan.
Alles is nog steeds hetzelfde en ‘s avonds is het
net zo druk als op de foto, een belevenis met de

open keuken in het midden van de zaak. Ook de
gerechten van weleer staan nog op de kaart: onder
andere lever met gebakken spek en uien, heerlijke
tournedos met huisgemaakte sauzen en ook de
visliefhebbers komen aan hun trekken. De Pijp is
tijdloos, maar gaat met de tijd mee.”
Antonia: “Café de Pijp in de Gaffelstraat. Geregeld geweest in de jaren 70. De grote pan met
gebakken aardappels. Allerlei publiek, van braaf
tot minder braaf. Gammel driehoektafeltje kan ik
mij nog herinneren. Leuk hoor, dat ongecompliceerde.”
Anke de Koning: “Er kwamen ook vaak BN’ers.
Wij zijn ongeveer in 1969/1970 daar geweest en
dan kreeg je olienoten in de dop en die moest je
dan op de grond gooien.”
Ton Broeders: “Het gaat over restaurant/café De
Pijp aan de Gaffelstraat. Hier een keer met Engelse relaties gekookte mosselen gegeten. Omdat we
met tien man waren kwamen de mosselen in een
waskit vanuit de keuken op tafel. Grote hilariteit.
Ik weet dat je geen tafel kon reserveren, maar wel
stoelen. Iedereen kwam hier, van de burgemeester
tot de directeur van Shell.”
Dick Verwaal: “Volgens mij is dit De Pijp. Heb
Gerard Cox daar eens zien eten aan een tafeltje
apart. Ik heb ook een keer aan een tafel gezeten,
waar Jules Deelder zat. Leuk was dat de wastafel
in het café hing. Als er dan iemand van het toilet
kwam en zijn handen niet waste, zag je dat. En

Ken je dit nog?

Nr. 174

Kent u dit nog? Een bekende plek in Rotterdam voor mensen die de Maasstad en omgeving even willen
verlaten of er weer naar toe willen. En daar moest het ook in de jaren zeventig al veilig zijn. Daarom deze
bijzondere training. Weet u waar het hier om gaat? Waar speelt het zich af? Heeft u herinneringen aan die
plek? Wij zijn weer heel nieuwsgierig naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf ons! Dat kan
via info@deoudrotterdammer.nl of naar redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter
(beter) te zien.

aan het eind van de avond pelpinda’s op tafel en
naar huis over een tapijt van schillen.”
Martin Streef: “Het was een café met een fornuis
midden in de zaak waarop men biefstukken stond
te bakken en de bezoekers waren veelal studenten
en oud-studenten of mensen die hiervoor aangezien wilden worden.”
Abraham Cornelis: “Ik kwam er vaak eind jaren
50/60 toen Cor nog de scepter zwaaide, want mijn
vader verzorgde daar regelmatig de expo’s van eigen werk en andere kunstenaars. U ziet nog linksboven kunstwerken aan de muur hangen. Ik heb
daar als negenjarige in 1959 ook geëxposeerd.
Hij hield er midden jaren 60 mee op en toen ik de
leeftijd had om alcohol te mogen nuttigen, kwam
ik er ook nog regelmatig. De lol ging er wat van
af toen steeds vaker teveel corpsstudenten dit café
monopoliseerden, maar ik ben blij dat het nog
steeds bestaat.”
Frank Willemse: ‘’Een café? Meer een bistro of
eethuis. Bierhandel De Pijp in de Gaffelstraat,
zijstraat van de Nieuwe Binnenweg. Een smal,
nauwelijks opvallend, pand dat meer dan 100
jaar geleden als bierhandel werd opgericht en
zich het oudste restaurant van Rotterdam noemt.
Een studentikoos restaurant, opgezet als een toen
populaire bistro. Niet een gewoon stijf restaurant,
maar een huiskamer vol prullaria aan de muur,
obers en koks in witte jassen. Een mengeling van
elitair en gezelligheid ineen. Gasten waren toen
zakenlieden, havenbaronnen en verzekeraars. En
bekende Rotterdammers, die als ‘ons kent ons’ bij
elkaar kwamen. Met de Franse slag van gezelligheid en een havenkroeg. Rond 1970 ging ik daar
met een vriendinnetje eten. De zware deur was
dicht en via een luikje werd je bekeken: niet te
ordinair en geen al te lang haar? Maar vooral naar
je kredietwaardigheid. Binnen kwam je alleen als
er een plekje vrij kwam, zo populair was de tent.
Je viel zo binnen in een grote huiskamer overvol
met tafels en stoelen, waar je naast elkaar moest
aanschuiven. Geen aparte zitjes, meer een boerenschuur met een kakofonie aan geluiden was je
deel. Als voorbeeld uw columnist Gerard Cox, die
met zijn vrouw Joke Bruijs naast ons luidkeels
ruzie maakte over een afspraak. Wij tieners, met
een grote broek aan, smulden van die totaal informele, luidruchtige sfeer. Op de foto zie je hoe

dicht het fornuis staat bij de gasten. Nauwelijks
plek om te bewegen, als haringen in een ton. Met
luidruchtige koks die gebakken niertjes met drank
overgoten en in brand staken. Flamberen met
steekvlammen en een nauwelijks werkende afzuiginstallatie. De Pijp was en is een populaire plek
voor de incrowd gebleven. Met als hoogtepunt het
afgehuurde bezoek van de Rolling Stones in 1973
aan De Pijp, toen die band oefende in de Doelen.
Aan de kleding van de gasten is te zien dat de
moderne tijd, een coltrui en hip jazzy baardje,
ook doordrong tussen de stijve stropdassen van
corpsstudenten en zakenlieden. Het sinds 1940
nauwelijks aangepaste interieur doet denken aan
de Franse sfeer van Saint Germain de Pres (Parijs), maar dan in het koele, zakelijke Rotterdam.
Een geheimtip voor wie eens wat anders wil dan
Hilton of Hotel New York.”
Jan van Altenburg: “Er hingen vele afgeknipte
stropdassen van studenten aan de muur.”
Bep Hoorens van den Berg: “Mijn moeder werkte
daar in de tijd dat deze foto gemaakt werd. Zelf
woonden wij schuin aan de overkant van De
Pijp en ik kwam er vaak. ‘s Morgens voor het
naar school gaan even snel een boterham halen
met de heerlijkste ham die er was. Mijn moeder
was dan al bezig met de vloer met zaagsel en
notendoppen aan te vegen, want die konden zo
op de grond gegooid worden en erna hup weer
schoon zaagsel erop voor de volgende ronde. Heb
er menig studentenontgroening gezien. Mocht er
als kind niet bij zijn, maar hing wel uit het raam
om ze naar buiten te zien komen. En dat gaf vaak
lachwekkende momenten. Ook kwamen er vaak
artiesten ‘s avonds na hun optreden voor een
drankje en een hapje. Ik heb ze nuchter naar binnen zien gaan en naar buiten zien komen, alleen
iets minder nuchter. Ook de bolognesesaus heb ik
wat gegeten. Die kwam een van de koks dan even
brengen. Heb nooit meer zulke lekkere gegeten.
Het was een mooie en gezellige tijd en mijn
moeder heeft daar met veel plezier gewerkt, tot
zij door ziekte gedwongen moest stoppen. Ik ben
er jaren terug nog eens langs gegaan en het was
net of ik in de tijd was teruggereisd, want er was
weinig veranderd sinds ik daar als kind over de
vloer kwam. Ik heb er ﬁjne herinneringen aan.”

pagina
6
		
Dinsdag 2 oktober 2018

BLONK

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

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



VERHUIZINGEN

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

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

Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen.
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen
dat het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen
ander.

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.

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel
wensen, zoveel uitvaarten.

Geldig t/m zaterdag 6 oktoberber 2018

Nieuw in assortiment:

Verschillende

sauzen

voor bij de vis

Speciaal geselecteerd onder eigen logo.
Nu in handige doseerfles

Bij inlevering
van deze bon

van € 3.99 voor

€

1,99

Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.
Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

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

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

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

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

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

22

*indien voorradig

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent
geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent
bent u verzekerd van een perfecte prothese.
Op maat en met optimaal gebruikscomfort
Ook behandeling aan huis mogelijk.

.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258
www.fairdent.nl
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Niet iedereen heeft een testament nodig
of ziet er de noodzaak van in. Toch
kan het geen kwaad er eens over na te
denken. Ik denk bijvoorbeeld aan de
erfenis van een mevrouw die zelf geen
kinderen had, al op hoge leeftijd was en
al haar broers en zusters overleefd had.
Na haar overlijden bleken er volgens
de wet niet minder dan 91 erfgenamen
te zijn; allemaal achter- en achter-achterneven en -nichten. Niet alleen is het
afwikkelen van een dergelijke nalatenschap lastig vanwege alle contacten die
de afwikkelaar moet onderhouden. Het
vinden van de verschillende erfgenamen
is misschien nog wel de grootste klus.
Een erfgenamenonderzoek kost heel
veel tijd en bovendien loopt door al dat
zoeken de rekening - van in dit geval de
notaris - op. De afwikkeling kan zich
hierdoor veel jaren voortslepen met als
risico dat de gehele erfenis opgaat aan
erfbelasting, advieskosten en de andere
kosten van de afwikkeling zelf. Bent u
zo iemand die nog geen testament en
mogelijk een ﬂinke groep erfgenamen
heeft, benoem dan (een selectie van) uw
erfgenamen in uw testament. Dit maakt
de afwikkeling in de meeste gevallen
een stuk eenvoudiger. En bent u toch
bezig, benoem dan een executeur die
de boel gaat regelen en afwikkelen. Dat
is voor u een rustig idee en er blijft van
uw erfenis tenminste nog iets over.
Heeft u vragen hierover of over andere
erfrechtelijke kwesties, maak een afspraak of kom langs op een van onze
erfcoach-spreekuren in Spijkenisse of
Rotterdam-Schiebroek (resp. 1e en 3e
vrijdag van de maand). Die zijn vrij
toegankelijk. Wij adviseren wel een
afspraak te maken. Bel hiervoor: 0103130823. Voor meer info: www.akto.nu

Dinsdag 2 oktober 2018
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Heb ik recht op (weduwen-)
pensioen of andere uitkering?

of is voor een OVR die naarmate de
AOW-leeftijd dichterbij komt minder
uitkeert, de premie over het algemeen
wel meevalt. In het algemeen is het
advies niet te lang te wachten met
het afsluiten van een OVR, want
verzekeraars hebben een maximale
leeftijd waarop u de verzekering kunt
afsluiten. Ook is de leeftijd waarop
de verzekering nog uitkeert gemaximeerd tot ongeveer 80 jaar.

Mijn man is onlangs overleden, ik ben 65 jaar en ik moet
nog een flink aantal maanden
voordat ik mijn eerste AOW
ontvang. Heb ik gedurende
die maanden ergens recht op,
bijvoorbeeld op een weduwenpensioen?
Dat ligt eraan welk weduwenpensioen
u bedoelt. Zo bestaat er de Algemene
nabestaandenwet als volksverzekering
en ook het partnerpensioen van het
pensioenfonds van uw man.
De Algemene nabestaandenwet (Anw)
is de opvolger van de per juli 1996
afgeschafte Algemene Weduwen- en
Wezenwet. Met de nieuwe wet is ook
het aantal mogelijkheden nog een
uitkering krachtens de Anw te krijgen
sterk beperkt. Alleen wanneer u zorgt
voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
of wanneer u minimaal 45% arbeidsongeschikt bent, heeft u nog recht op

Afgeloste hypotheek
Is de hypotheek na jaren eindelijk
afgelost, dan wacht er nog een laatste
rekening; die van de notaris. U krijgt
van de geldverstrekker als afscheidscadeau een royementsverklaring.
Daarmee moet u naar de notaris om
de hypotheek ook bij het kadaster te
laten doorhalen. Zonder die doorhaling blijft er een hypotheekclaim op
uw woning staan, die er uiteindelijk bij de verkoop van de woning
vanaf moet. Blijkt dan de eenmalig
verstrekte royementsverklaring
onvindbaar, dan brengt dat weer extra
kosten met zich mee. Het is dan ook
meestal verstandig dit direct te doen
als u de verklaring ontvangt.
Vrijstelling mantelzorgers
Tot 2015 bestond het mantelzorgcompliment nog waarmee mantelzorgers
onder voorwaarden vrijstelling voor
partners voor de erfbelasting konden
krijgen. Met het afschaffen van het
mantelzorgcompliment is ook deze
vrijstelling verdwenen en zijn inwonende mantelzorgers gelijk aan andere erfgenamen voor de erfbelasting.
De erfgenamen zijn ‘op’
Het komt voor dat door een ongeluk

een Anw-uitkering. Deze uitkering
vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het pensioenfonds waar uw echtgenoot bij was aangesloten is een andere
zaak. Dit zal ongetwijfeld een nabestaanden- of partnerpensioen kennen.
Vaak komt het pensioenfonds zelf met
een bericht waaruit uw rechten als
weduwe blijken en hoeveel pensioen
u gaat ontvangen. Heeft u nog niets
van het pensioenfonds van uw man
gehoord, neem dan snel contact met
hen op. Aangezien er de laatste jaren
door de verslechterde ﬁnanciële

of onvoorziene omstandigheden alle
in het testament genoemde erfgenamen zijn overleden voordat de
persoon die het testament heeft laten
opstellen zelf is overleden. Als er
niemand meer in leven is van de in
het testament aangewezen erfgenamen (ook niet via plaatsvervulling)
bepaalt de wet wie er erft en komen
de erfgenamen uit de (rest van de)
familie tot in de zesde graad. Het kan
in dat geval verstandig zijn een nieuw
testament te laten maken
Annuleren internetkoop
Niet tevreden over de internetaankoop? U heeft dan 14 dagen om te
beslissen of u het wel of niet wilt
houden en dan nog 14 dagen om het
artikel dat u niet wilt hebben terug
te sturen. Ook weer binnen 14 dagen
nadat u de koop heeft geannuleerd
moet de leverancier u het betaalde
bedrag terugbetalen. Maar hij mag er

positie van de pensioenfondsen ﬂink
gesneden is in de hoogte van de uitkeringen aan weduwen, zou ik u echter
voorzichtig adviseren hier niet te veel
van te verwachten.
Naast de Anw en partnerpensioen
van uw man kan er door u of uw man
nog een overlijdensrisicoverzekering
(OVR) zijn afgesloten.
Een dergelijke OVR kan een goede
oplossing zijn om het gat tussen
weduwe worden en eerste AOW te
overbruggen. Ten aanzien van de
OVR geldt dat als gekozen wordt

ook mee wachten totdat hij het artikel
terug heeft ontvangen of totdat u kunt
aantonen dat u het retour heeft gezonden. De kosten van het retourzenden
mag de leverancier u in rekening
brengen, maar dat moet vooraf wel
bekend zijn.
Hoeveel erfbelasting verschuldigd?
Het is een van de grootste misverstanden over de erfbelasting. We
hebben er zo’n grote hekel aan dat we
de mogelijk verschuldigde erfbelasting tot enorme proporties hebben
opgeblazen. In de praktijk valt de
verschuldigde erfbelasting vaak erg
mee. (Klein)kinderen hebben een
vrijstelling van € 20.371 in 2018 en
over het meerdere is tot € 123.248
10 procent erfbelasting verschuldigd
en daarboven 20 procent. (Er zijn
speciale vrijstellingen voor ouders en
gehandicapte kinderen).

Is er geen overlijdensrisicoverzekering die ter aanvulling nog iets
uitkeert, dan moet u het meestal
doen met het partnerpensioen van
uw man. Is dat inkomen minder
dan de bijstandsnorm, dan kunt u
een aanvullende bijstandsuitkering
aanvragen bij uw gemeente. Beschikt
u echter over een eigen huis met een
overwaarde van meer dan € 50.800 of
heeft u meer spaargeld/vermogen dan
€ 6.020, dan heeft u geen recht op bijstand en zult op eigen kracht (hetgeen
interen op uw spaargeld zal inhouden)
de periode tot aan uw eerste AOW
moeten zien te overbruggen.

Ruzie maken is duur Een
nalatenschap gaat niet zelden op
aan advocaten en andere adviseurs, doordat erfgenamen het niet
eens kunnen worden. Vaak helpt
het samen met een mediator de
knoop door te hakken. Vrienden
worden ruziënde erfgenamen niet
meer, maar de erfenis is tenminste
afgewikkeld. Wilt u ruzie later
voorkomen, maak dan een duidelijk testament, houd een goede
administratie van schenkingen
boven € 500 bij en benoem een
externe executeur.
Pas op uw wachtwoorden Voor veel websites is een
wachtwoord nodig om toegang te
krijgen. Velen gebruiken min of
meer hetzelfde wachtwoord. Dan
is het voor slechtwillenden vrij
eenvoudig in te breken. Gebruik
een wachtwoord-manager als LastPass.com/nl en zorg voor sterke
wachtwoorden. Wel zo veilig.

l

uw erfcoach en meer

l
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Nationaal
Intergratie Diner

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Donderdag 11 oktober 2018

010 - 24 29 810

Samen eten, samen praten
Tijdens het Nationaal Integratie Diner

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

kunt u onder het genot van een maaltijd
met andere Rotterdammers praten en
elkaars cultuur beter leren kennen en
begrijpen. Wilt u mee-eten? Meld u
zich dan zo snel mogelijk aan via
Datum:

donderdag 11 oktober

Tijd:

17.00 – 20.00 uur

Entree:

gratis

integratiedinerrotterdam@yarden.nl.

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

De Lange Ontruimingen
Voor het ontruimen en
bezemschoon opleveren van
huizen, zolders, schuren etc.

yardenhuis van Rotterdam
Maeterlinckweg 101 • 3084 KD
Rotterdam • T 010 480 3344
facebook.com/yardenhuisvanRotterdam

Wij komen vrijblijvend
langs voor GRATIS offerte!
Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com
SCHOONHOVEN/LEKKERKERK

ZILVERSTAD/KLOKKENDORP

SCHOONHOVEN

ZILVERSTAD

Uitvaart basis € 2750,en condoleance,
- Uitvaart compleet € 3695,- L E K K E R K E Rplechtigheid
K
CADEAUDORP
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart. condoleance boek, bloemen,
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
koelingskosten, kosten crematie,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, aangifte overlijden.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

MODE
MODE VOOR

IEDER MOMENT

Duizenden-één
ideeën

Een goede broek mag
natuurlijk niet ontbreken
in uw garderobe.
Daarom nu:

Koop nu je
kaartje met
korting.

ALLE
BROEKEN
€ 10,- KORTING!

10 t/m 14
okt 2018

De actie is geldig tot dinsdag 9 oktober.

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bezoek onze
vernieuwde
website

SCHOONHOVEN

KLOKKENSTAD

LEKKERKERK

KLOKKENDORP

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

1000 klokken en barometers
op voorraad
Ontdek de grote diversiteit aan moderne,
klassieke en antieke klokken en barometers
in de mooiste showroom van Nederland!

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

Bezoek onze website
WWW.KLOKKENSTAD.NL

Volg ons op Facebook

KampeerenCaravanJaarbeurs.nl

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

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
www.rikkoert.nl
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Kunsthandel in Rotterdam is verschraald
Nu ik op leeftijd ben, zijn er
herinneringen in overvloed
wat Rotterdam betreft. Ver
terug in de vorige eeuw was
mijn geboortehuis aan de
Waterloostraat, een jaar later
werd er verhuisd naar de
Kerkhoflaan, daarna in 1937
werd een droom van mijn
vader werkelijkheid door een
vrij huis te huren aan de Ringvaartweg tussen de boeren
en de tuinders.
Pa was toentertijd huisschilder, maar
werd door omstandigheden in het jaar
1943 kunstschilder wat hij tot aan
zijn dood in 1969 is gebleven. In die
tijd heeft hij in 1953 een kunsthandel
annex lijstenmakerij met een atelier
geopend aan de Zaagmolendrift. Hij
was een groot liefhebber van kunst.
Dat probeerde hij op zijn kinderen
over te brengen en hen geïnteresseerd
te krijgen door regelmatig een bezoek
te brengen aan Museum Boijmans van
Beuningen
Muziekinstrument
Ons gezin bestond uit twee meisjes
en vijf jongens met sporen van de karaktertrekken en artisticiteit van onze
ouders. We speelden allemaal een
muziekinstrument. Ma speelde piano
en pa viool, in mijn herinnering speelden ze toen niet onverdienstelijk Het
Menuet van Ludwig van Beethoven.
Als ik dat weer eens hoor, gaan mijn
gedachten terug naar mijn onvergetelijke en gelukkige jeugd midden in de
polder tussen de weilanden en sloten.
Verkopen
Elke zaterdag stapte mijn vader naar
de stad met zijn geschilderde doeken
zonder lijst, gewikkeld in een rode
pluche tafelkleed met een vezeltouwtje eromheen om zijn werken aan de
kunsthandels te verkopen. Op zo’n
zaterdag ging ik wel eens mee, lopend
naar de Oudedijk, vervolgens op lijn
16 naar de Goudserijweg, daar was
kunsthandel annex lijstenfabriek Van
Reede gevestigd. Volgens mij ging Pa
daar alleen heen voor de gezelligheid
en een kop koffie. We vervolgden met
de tram de route naar kunsthandel
Doodewaard gevestigd in één van de
noodwinkels aan de Goudsesingel.
Daar werden een paar doeken gekocht

en contant betaald. Iets wat toentertijd
heel normaal was.
Zo bezocht hij in mijn beleving alle
kunsthandels die Rotterdam rijk was,
zoals de firma In`t Hout en kunsthandel Pardon, allebei gevestigd aan
de Schiedamseweg. Niet te vergeten
kunsthandel Degens aan de Beyerlandselaan, Van Munster aan de Middellandstraat, die later is overgenomen
door zijn lijstenmaker B. Stofregen.
Onze tante, Ploon Schell, een zus van
mijn vader, exploiteerde een winkel
onder de naam `Huize Rubens` aan
de Bergweg, die altijd een beetje
voorrang had in de keuze van de
doeken. Een ouwe getrouwe klant
was ook de firma Klarenbeek aan de
Oude Binnenweg. Zo zijn er meerdere
schilderijenwinkels geweest die commerciële en verkoopbare schilderijen
kochten en verkochten naar de vraag
van de klanten en zorgden dat Pa ‘s
zaterdagsavonds met het opgerold
rode pluche tafelkleed met een smile
van oor tot oor weer thuiskwam. Mijn
vader fantaseerde er maar op los en
schilderde naar de vraag Italiaanse
afbeeldingen van het Gardameer enzo
toen vele mensen met vakantie naar
Italië gingen. Hij zelf was er nooit
geweest, maar de mensen herkenden

Kunsthandel Van Yperen

Vaarties, die een kunsthandel in 1924
aan de Lusthofstraat 82 opende, die
later in de jaren vijftig vanuit zijn huis
aan de Essenweg 39 zijn zaak tot zijn
overlijden in 1958 voortzette, daarna
werd zijn dochter opvolgster.
Ook de gebroeders Koch aan de

Werk van Arie Zwart

onmiddellijk in hun fantasie de plek
waar ze geweest waren.
Bekende kunstenaars
Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die liefde en passie voor de kunst
hebben, die proberen een bestaan op
te bouwen met inkoop en verkoop van
gerenommeerde en bekende kunstenaars. Het valt mij op dat zulk soort
zaken het langst bestonden, zoals D.

Werk van Marius de Jongere

Lijnbaan zijn begonnen in het jaar
1850 aan de Jongkindstraat, met later
twee vestigingen in Amsterdam en
Den Haag.
Noodwinkel
In 1934 opende Nico Goudriaan een
kunsthandel genaamd `Au Caveau`
aan de Geldersekade die in 1940 werd
weggebombardeerd. Hij heeft daarna
nog in een noodwinkel aan de Middellandstraat gezeten. Na de oorlog
heeft hij een definitieve plek gevonden
aan de Nieuwe Binnenweg, hoek
Saftlevenstraat waar hij tot aan zijn
overlijden in de jaren negentig heeft
gezeteld.
Wellicht zijn er meer schilderijenhandelaren die handelden in werken van
bekende kunstenaars die hun specialisme, hun intuïtie en kennis over leren
kijken hebben opgedaan door vele
jaren veilingen en musea te bezoeken.
Dat kun je niet op een school leren.
Dankzij hun specialisme en liefde

voor de kunst maakten vele mensen
gebruik van hun kennis en gaven hen
het vertrouwen een collectie aan te
leggen van kostbare objecten.
Vliegtuigongeluk
Op 21 augustus 1974 opende een
zekere Cees Crouwel een kunsthandel aan de Meent, met een collectie
werken van schilders uit de Haagse
school en streekschilders van Rotterdam. Hij had zijn opleiding als
kunsthandelaar-restaurateur bij kunsthandel Gebroeders Koch genoten,
samen met zijn collega Frits Oenema.
Na een arbeidsgeschil zijn ze allebei
zelfstandig geworden door een eigen
kunsthandel op te starten, Frits Oenema in Den Haag en Cees Crouwel in
Rotterdam. Door zijn enorme ervaring
had Cees een netwerk opgebouwd van
liefhebbers die bepaalde aanvullingen
zochten in hun collectie en hij speelde
daar als zakenman handig op in.
Uiteraard kon hij niet voldoen aan
alles wat er gevraagd werd, mede door
het monopolie van Gebroeders Koch
die de alleenverkoop hadden afgedwongen van diverse schilders, onder
anderen Doris van Oorschot, Marius
de Jongere, Arie Zwart en Daan Muhlhaus. Door het reizen door Nederland
om aan de vraag te voldoen kon ik
er van tijd tot tijd wel aankomen en

leverde ik hem schilderijen van de
betreffende schilders, met de restrictie
dat hij ze absoluut niet mocht etaleren.
Helaas is Cees op 27 maart 1977 met
zijn gezin bij een ernstig vliegtuigongeluk op Tenerife omgekomen. De
gevolgen voor zijn kunsthandel waren
rampzalig, omdat twee ondeskundigen
dachten ‘wat Cees kan, kunnen wij
ook’. Met goede moed hebben ze de
zaak overgenomen. Binnen een half
jaar was de zaak verdwenen. Tijdens
een bezoek toentertijd aan hen kreeg
ik de prangende vraag of ik ooit van
Anton Mauve had gehoord en of ik
een werk van deze schilder even kon
leveren, want ze hadden er een klant
voor. Bewijst maar weer dat vertrouwen en deskundigheid opgebouwd in
jaren onontbeerlijk is.
Het is een verlies voor Rotterdam dat
deze zaken er niet meer zijn. Deskundigen die een lijst opbouwden met
groot vakmanschap zijn er niet meer.
Ook de specialisten met de kennis van
de kunstwerken worden zeldzaam,
zodat kunsthandel Ron van Driel aan
de Dordtsestraatweg nog één van de
laatste der Mohikanen is.
Cees van Yperen
c.yperen1@chello.nl

Een werk van Van Yperen
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Oktober tot en met december
Jubileumactie Biografiebureau Scribenda

Tien procent korting op biografie schrijven of schrijfcoaching www.scribenda.nl, scribenda@live.
nl, 010-5218101.

Zaterdag 6 oktober

Muzerette in Majeur

Muzerette in Majeur. Zo heet het jubileumprogramma dat de Havenstadoperette in november drie keer op de planken brengt ter viering van het zestigjarig bestaan. Bezoekers krijgen een musical en romantische operettemuziek
voorgeschoteld. De optredens zijn in de Romeynshof in Ommoord (4 november), De Buurvrouw in Schiebroek
(11 november) en in De Tuyter in Krimpen aan den IJssel. Kaarten kosten 15 euro per persoon. Meer informatie:
zie elders op deze pagina’s.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Nationale Kringloopdag

Zaterdag 6 oktober is het feest bij alle vestigingen van Opnieuw & Co tijdens de Nationale Kringloopdag. We vieren feest met leuke acties en activiteiten. Opnieuw & Co is te vinden in Papendrecht, Zwijndrecht, Dordrecht, Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam (zie ook elders op deze
pagina’s).

Maandag 8 oktober

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Tien jaar levensverhalen

Deze maand viert Biografiebureau
Scribenda haar tienjarig jubileum.
Yvonne van der Kaaij startte in 2008
haar biografiebureau, waarmee zij
mensen wil helpen bij het vastleggen
van hun levensverhaal. Yvonne: “Ik
schrijf het verhaal voor mensen aan
de hand van een aantal interviews
en begeleid levensverhaalschrijvers
die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Het is elke keer een prachtig moment als ik iemand het eerste
exemplaar van zijn of haar boek mag
overhandigen. Wat heb ik veel trotse
en blije gezichten gezien in die tien
jaar!” Het resultaat van tien jaar Biografiebureau Scribenda is een flinke rij
boeken, maar vooral veel gelukkige en
tevreden mensen. Yvonne: “Alle reden
om vol enthousiasme verder te gaan.”
Iedereen die voor 31 januari 2019 een
overeenkomst tekent voor het laten
schrijven van zijn/haar levensverhaal
of voor een coachingstraject krijgt
een feestkorting van 10%. Informatie:
www.scribenda.nl, scribenda@live.nl,
010-5218101.

Arjan Erkel op 8 oktober in Oude Luxor

Mooie en intieme voorstelling over zijn ontvoering in Dagestan tijdens werk voor Artsen zonder
Grenzen. Het begint om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar bij het theater vanaf 13,95 euro.
(Foto: Lara Struik)

Vrijdagavond 12 oktober
For men only, stoere mannenavond bij Leefgoed de Olifant

Vanaf 18.00 uur is er in De Kas van Leefgoed de Olifant een stoere mannenavond met een robuuste barbecue en Ierse live muziek. U proeft whisky, sigaren en laat u de baard trimmen of een
tattoo zetten. € 29,50. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren is gratis.
Reserveren en meer informatie www.leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders in deze krant.

Zaterdag 13 oktober
Jubileumconcert Groot Rotterdams Koor

Het Groot Rotterdams koor werd opgericht in 1983 en bestaat dit jaar precies 35 jaar. Daarom
geeft het koor een jubileumconcert op zaterdag 13 oktober in de Oude Kerk Charlois aan de Charloise Kerksingel. Aanvang van het concert is 13.30 uur, kerk open om 13.00 uur. Kaarten kosten
10,00 euro p.p. Voorverkoop kaarten mogelijk bij Mevr, van Neck, 010-4292812. Het koor hoopt
op uw komst en gaat er een mooi concert van maken.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Dansen bij DansNzo

Een gezellige dansavond met gratis hapjes en een welkomstdrankje. Dansen zoals toen, met
stijldansen en linedansen. Opgeven via 0628861805 of info@dansnzo.nl. Entree €5,-p.p. DansNzo,
Kruisweg 1-3 Ridderkerk.

Zaterdag 13 tot en met vrijdag 26 oktober

Ensemble Lautenwerk speelt in Lambertuskerk

Blaas een pompoen van glas

Leerdam - van 13 t/m 26 oktober - BLAAS EEN POMPOEN VAN GLAS - In de glasblazerij van het
Nationaal Glasmuseum in Leerdam kun je in de herfstvakantie zelf een pompoen van glas blazen!
Hoe leuk is dat? Kosten: €30,-- p.p., deelname vanaf 8 jaar. Zie www.nationaalglasmuseum.nl/
agenda/2018/blaas-zelf-een-pompoen

Zondag 14 oktober
London Virtuosos in Lambertuskerk
Om 15.15 uur begint in de Lambertuskerk het concert London
Virtuosos! Ensemble ‘Lautenwerk’ benadert barokmuziek
vanuit een bijzonder snaarinstrument, de luit. Luitist Giulio
Quiruci en blokfluitiste Isabel
Favilla brengen op subtiele wijze
virtuoze sonates van Castrucci,
Händel, Dieupart en Veracini ten
gehore in de H. Lambertuskerk,
Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek
Hoflaan), Rotterdam-Kralingen.
Toegang vrij, collecte na afloop
(richtbedrag € 10,--p.p.).

Ensemble ‘Lautenwerk’ benadert barokmuziek vanuit een bijzonder snaarinstrument, de luit. Luitist Giulio
Quiruci en blokfluitiste Isabel Favilla brengen op subtiele wijze virtuoze sonates van Castrucci, Händel, Dieupart
en Veracini ten gehore. Op 14 oktober om 15.15 uur zijn ze te beluisteren in de H. Lambertuskerk in RotterdamKralingen. ‘London Virtuosos! ‘ verwijst naar de ‘Zes sonates voor blokfluit en basso continuo’ van Charles
Dieupart. Hij was een belangrijke klavecinist en componist, die floreerde in het Londen van de 18e eeuw. Met
zijn composities beïnvloedde hij zelfs Bach! Daarnaast speelde hij regelmatig tussen de topmusici van het orkest
van Händel. Sommigen van zijn collega’s bij deze gelegenheden waren mogelijk Pietro Castrucci en Francesco
Maria Veracini.
Van de zes sonates van Charles Dieupart heeft Isabel Favilla onlangs in samenwerking met o.m. Guilio Quirici
een CD uitgebracht. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Blaas zelf een pompoen van glas

Altijd al een keer willen ervaren hoe het is om glas te blazen? Dat kan! In de glasblazerij van het Nationaal
Glasmuseum in Leerdam wissel je van plaats met de glasblazer en blaas je zelf een glazen pompoen. Tijdens
deze leuke mini-workshop ervaar je hoe het is om met vloeibaar heet glas te werken. Onder leiding van een
professionele glasblazer ga je aan de slag. Eerst kies je wat bijpassende kleuren, vervolgens neem je plaats op
de glasblazersstoel en blaas en vorm je het klompje glas tot een prachtige pompoen. Deelname vanaf 8 jaar, t/m
16 jaar onder begeleiding van een volwassene. Kosten € 30,- per persoon, inclusief entree voor de glasblazerij.
Locatie: Nationaal Glasmuseum - glasblazerij, Zuidwal, Centrum Leerdam Kijk voor data en tijden op: www.
nationaalglasmuseum.nl/agenda/2018/blaas-zelf-een-pompoen of bel 0345-614960.

Nationale Kringloopdag bij Opnieuw & Co

Een bezoek aan een kringloopwinkel is altijd een feestje, maar op zaterdag 6 oktober nog een beetje extra.
Het belooft een feestelijk evenement te worden voor jong en oud, lekker struinen langs een grote hoeveelheid
gebruikte spulletjes in de kringloopwarenhuizen en in Zwijndrecht ook op de rommelmarkt met 87 marktkramen. In Barendrecht is Marcel Brouwer van Kunst & Kitsch aanwezig van 10.00 uur tot 16.00 uur. Hier kunt u
maximaal twee artikelen van uzelf laten taxeren. In Papendrecht zijn er workshops pimpen van (klein-)meubelen.
In alle vestigingen is er 20% korting op huisraad, er is live muziek en natuurlijk kun je er ook terecht voor een
hapje en een drankje. De toegang is gratis en in de buurt kun je gratis parkeren.

Arjan Erkel vertelt over zijn ontvoering

Zondagen 4, 11 en 18 november
Havenstadoperette viert 60-jarig bestaan

De Havenstadoperette bestaat 60 jaar en daarom brengen ze u in een vrolijke mix musical (heibel)
en operette (romantiek). Het belooft een gezellige middag te worden met medewerking van de
vaste solisten bariton Marco Louwman, mezzosopraan Annelies Prins, sopraan Marjoleine Schaap.
De muzikale leiding is in de bekwame handen van Mathieu Smit. De voorstellingen zijn: zondag
4 november in Romeynshof (Ommoord), zondag 11 november in de Buurvrouw (voorheen de
Castagnet) in Schiebroek en zondag 18 november in De Tuyter (Krimpen aan den IJssel). Aanvang
14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Kaarten à € 15,00 incl. 1x koffie/thee te bestellen via: www.havenstadoperette.nl; D. Wezenaar 010-2122307; G. Molendijk gmr@kpnmail.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.

De ontvoering van Arjan in 2002 door rebellen was volop in het nieuws. In zijn voorstelling Vrijheid van denken
en doen vertelt Erkel hoe gemaskerde en zwaarbewapende rebellen hem vast hielden in een hok van twee bij
anderhalve meter onder de grond. Een periode vol afzien, angst en onzekerheid over een goede afloop. De
kracht van de voorstelling is dat het publiek beseft dat het niet kijkt naar iemand die het speelt, maar naar
iemand die het écht heeft meegemaakt en ondergaan. De ontvoering, de angst, het verdriet, maar ook de nodige
humor en de muziek die hem door die 20 maanden heen sleepten. Het decor en de projecties maken het plaatje
af. Met als toegevoegde waarde het gitaarspel van de sympathieke Jan Wilm Tolkamp. De laatste gitarist van de
band Normaal. En na de voorstelling komt dan ook het besef bij de mensen; wat een groot goed, je vrijheid van
denken en doen.

Stoere mannenavond bij Leefgoed de Olifant (ook voor stoere vrouwen)

Je ziet het al als je aankomt, er staat een oldtimer op de parking, er brandt vuur, vlees gaart op de grill. Je
oude maten hebben hun bikes al geparkeerd en laten hun baard trimmen of een tattoo zetten. Jij ploft neer en
proeft een heerlijke whisky of een
bijzondere sigaar, om vervolgens
mee te zingen met de Ierse band
die pubsongs speelt, vol nostalgie,
lief en leed: For men only. Je kunt
het meebeleven, want Leefgoed
de Olifant organiseert zo’n stoere
mannenavond rond de robuuste
barbecue in De Kas op vrijdagavond
12 oktober vanaf 18 uur. Deelname
is € 29,50 (stoere vrouwen zijn ook
welkom). Reserveren kan via www.
Leefgoed.nl/agenda. Groenendijk
325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d
IJssel. Parkeren is gratis en voor ebikers: er is een oplaadpunt. Vergeet
niet te melden dat dit bericht in De
Oud-Rotterdammer u heeft geïnspireerd te komen.
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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

De mooiste kerstreizen in Europa

Kerst in Brussel, Brugge en Leuven

Reiscode: kdbrs03

5-daagse busreis

vanaf

Kerst in Dresden, Leipzig en Weimar

Reiscode: kdglc02

6-daagse busreis

vanaf

8-daagse busreis

vanaf

€ 535*p.p.

Reiscode: kdkau01

Kerst in Krakau en Zakopane
8-daagse busreis

vanaf

€ 589*p.p.

Reiscode: kdwen06

Kerst in sfeervol Wenen
8-daagse busreis

vanaf

Kerst en Oud & Nieuw in Zuid-Tirol
en het Zwarte Woud - 12-daagse busreis
Kerst met de Zwitserse treinen

vanaf

Bel 0180 - 457 803

€ 925*p.p.

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

Martin Luther Kingweg 7  3069 EW Rotterdam
www.restaurantcathy.nl  010 - 455 13 33

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
*

Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

10% KORTING
VOOR ELKE 65+ GAST
EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

IN DE MAAND OKTOBER:

Steden reizen

Verre reizen

www.dejongintra.nl/kerstreizen

€ 879*p.p.

‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

Reiscode: kdch302
vanaf

Vliegreizen

€ 599*p.p.

Reiscode: kdde304

8-daagse bus- en treinrondreis
Autoreizen

€ 469*p.p.

Reiscode: kdckv01

Kerst aan de Kroatische kust

Busreizen

€ 419*p.p.

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

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

LAMINAAT

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Senioren ledikant Borneo 90 × 200cm blank eiken
inclusief vaste lattenbodem en comfort matras.

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

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

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

PROGRAMMA SEIZOEN 2018/2019
Grote Zaal aanvang 11.00 uur

Zondag 18 november 2018

Met ext
ra
gastkoo
r!

Shanty festival 2018
Na de zeer grote successen van onze eerdere Shanty Fes�vals in
de Doelen organiseren wij dit fes�val op veler verzoek nogmaals
dit jaar in een nóg uitgebreidere versie!

Zondag 2 december 2018

Rapalje

Zondag 9 december 2018

Ode aan Simon and Garfunkel

Zondag 16 december 2018

Lenny Kuhr

Zondag 23 december 2018

Het zingen van zeemansliederen in de ruimste zin
mag zich verheugen in nog
steeds toenemende populariteit. Dit is te danken aan
het aanstekelijke van samen
zingen en aan
de bijzondere
band die Nederlanders sinds
jaar en dag met
de zee hebben.

Met deze vier koren ontstaat een

Zondag 25 november 2018

Bill Baker Ode aan Army Air Force Band

muzikaal concept, waarin plaats
is voor zowel tradi�onele shanty’s
als zeemansliederen. Kom lekker
meezingen en meedeinen op deze
gezellige en muzikale woelige baren
op zondag 18 november
2018!

Shantykoor De Hoeksche Waard onder leiding van Paula van Wanrooy,
De Brulboei uit Zwijndrecht (o.l.v.
Anny van Wanrooy) en De Hoekse
Tranentrekkers zijn er wederom bij.
Dit jaar hebben zij nog een extra
gastkoor uitgenodigd, “Geen C te
Hoog” uit Zoetermeer, dus het
wordt een nóg groter shantyfeest
dan de vorige jaren!

Zondag 18 november 2018

Shanty Fes�val

White Christmas (25 jaar)

Zondag 27 januari 2019

Carel Craayenhof + Juan Pablo Dobal

Zondag 10 februari 2019

Smartlap XXL tot Opera

Zondag 17 maart 2019

Sunday Morning Crooners

Zondag 24 maart 2019

John Adams Tribute to John Denver

geweldig gezamenlijk harmonieus

Door Bill B
aker’s
Big Band

Zondag 25 november 2018

Celebrating 75 years Army Air Force Band
Bill Baker’s Big Band wordt voor dit zeer speciale concert uitgebreid met een string sec�on en een french horn,
precies zoals des�jds de A.A.F Band van Glenn Miller.
Nu, 75 jaar later, behoort de
muziek van Glenn Miller tot de
klassiekers. Wie kent ze niet:
Li�le brown jug, Tuxedo junc�on, Long ago and far away, In
the mood enzovoorts.
Beleef het mee �jdens
het Zondagochtendconcert in de Doelen.

Het is 75 jaar geleden dat Glenn
Miller vrijwillig in dienst trad om
zijn land te dienen. Uiteraard
kwam hij terecht bij een van de
muziekkorpsen, daar rich�e hij
zijn beroemde Big Bandforma�e
op. Hij vertrok in juni 1944 met
zijn band naar Engeland om

de daar gesta�oneerde Amerikaanse troepen te vermaken en
hen een thuisgevoel te geven.
Hier in Nederland luisterde men

toen in het geheim naar de
Engelse BBC, waarop de band
te beluisteren viel.

De 40 muzikanten van
Bill Baker’s Big Band
CELEBRATING 75 YEARS
ARMY AIR FORCE BAND.
Dit mag u niet missen!

Gemakkelijk en snel bestellen
De voorverkoopservice van de Zondagochtendconcerten sluit op 17 maart indien u
gebruik maakt van de service voor toezending van een acceptgirokaart. Op de verkoopadressen kunt u t/m 24 maart terecht
voor contante betaling.
Stuur het ingevulde bestelformulier naar:
Theater & Organisa�ebureau

De doelen 2018nieuw.indd 1

Hanson, Postbus 37014,
3005 LA Ro�erdam
U betaalt pas als u de beves�ging en
acceptgirokaart van Organisa�ebureau
Hanson hee� ontvangen. De bestelde
kaarten reserveren wij twee weken voor u.
Na betaling zenden we de concertkaarten
toe.

ADRESSEN VOORVERKOOP
Theater & Organisa�ebureau Hanson
Sportweg 6
2751 ET Moerkapelle
Tel.: 010 - 422 52 44
www.zondagochtendconcerten.nl

De Doelen
Schouwburgplein 50
Ro�erdam
Tel.: 010 - 217 17 17
Tekst: Miranda Smit
Vormgeving: Reclamestudio Baasimmedia

1/11/2018 2:03:43 PM
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Op veler
verzoek teru
g
in de Doelen

Zondag 2 december 2018

Zondag 9 december 2018

Rapalje - Cel�c Folk Morning

Ode aan Simon & Garfunkel

Tijdens eerdere bezoeken van Rapalje
aan de Zondagochtendconcerten sloot
u deze niet alledaagse heerlijke heren
massaal in uw muzikale hart. Met hun
innemende, aanstekelijke en inspirerende optreden zijn zij de fakkeldragers
van de Kel�sche muziek en waren ze
de afgelopen jaren één van uw grote
favorieten. Zij komen daarom heel graag
voor u terug naar de Doelen.

De Simon & Garfunkel Revival Band is misschien wel de allerbeste Revival band
van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel. Waar ze ook optreden, deze
sympathieke volbloedmuzikanten laten een blijvende indruk achter op het enthousiaste publiek en krijgen lovende recensies door heel Europa.

Met hun middeleeuwse kilts en wilde
haardossen maken de heren van Rapalje
al de nodige indruk, voordat ze ook maar
één noot gespeeld hebben. Dan breekt
het muzikale en meeslepende spektakel
los met de heerlijke Kel�sche tonen en
onstuimige melodieën.
Al ruim twin�g jaar trekken de mannen
van Rapalje door Europa, fans in verwondering achterlatend. Wat zit er toch onder
die kilts? Op muzikaal gebied hebben de
heren niets te verbergen. Kel�sche folk,

eerlijk en puur, dat is het devies. Met veel
liefde gespeeld en met veel enthousiasme
ontvangen.
De heren nemen u mee op een heerlijke
muzikale reis langs Schotse hooglanden,
Ierse vlakten, taveernes en herbergen.
Dames en heren, s�lzi�en wordt moeilijk!

In hun programma brengen zij prach�ge
gepassioneerde ballads als Scarborough
Fair en Bright Eyes, maar ook klassiekers
als Mrs. Robinson, The Boxer en The
Sound of Silence maken deel uit van
het repertoire, net als het opzwepende
Cecilia. Het is niet voldoende gewoon de
nummers te spelen. Om het échte gevoel
van de muziek op te roepen heb je eersteklas muzikanten nodig. Deze band is zo
succesvol in het bereiken van de delicate
balans tussen de perfecte coversong en
individuele interpreta�e, dat het publiek
volledig wordt gegrepen door de nummers. De grenzen tussen het origineel
van een lied en de versie van deze Revival
Band vervagen in hun vocale en instrumentale kunnen.

Het stemgeluid komt heel erg dicht bij de
originele stemmen en de muzikale vaardigheden van alle muzikanten zijn net zo
indrukwekkend als hun podiumpresenta�e. Het resultaat van het geheel is een geweldige muzikale show die geen ‘special
eﬀects’ en andere opzich�ge zaken nodig
hee�. Sluit uw ogen en u waant zich bij
een concert van het fameuze duo.
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Lenny Kuhr

White Christmas at de Doelen

Le

Al meer dan 50 jaar maakt en zingt
Lenny Kuhr de mooiste Nederlandstalige liedjes. ‘Het gaat ergens over’
wordt er vaak na een concert aan
de cd-tafel tegen haar gezegd. Haar
liedjes hebben inhoud en vertellen
op haar eigen wijze over haar leven
en tegelijker�jd over het leven van iedereen die naar de liedjes luistert. Zij
neemt u mee langs prach�ge in�eme
liedjes, die u recht in het hart raken.

Het enorm populaire concert White Christmas at de Doelen
bestaat dit jaar maar liefst 25 JAAR. En dit gaan we vieren.

Recent kreeg ze de BUMA-oeuvreprijs
voor haar belangrijke bijdrage aan het Nederlandstalige lied. Ze bracht 31 albums
uit en samen met Reinier Voet, gitaar en
Mischa Kool, basgitaar speelt ze haar muziek in vele zalen in Nederland en België.
Je hebt mijn ziel geraakt, mijn hart
getroost en mijn zinnen verzet - Miranda
van Kralingen

De Doelen trakteert u deze morgen bij
binnenkomst op een kopje koﬃe of thee,
de heer Pleun Klootwijk (van de bakkersfamilie!) trakteert u in samenwerking met
Jordy’s Bakery op een heerlijk kerstkoekje
bij de koﬃe en dirigent Rien den Hartog
en het prach�ge grote orkest Symphonic
Friends zorgen deze ochtend voor een ex-

tra feestelijk en speciaal Kerstprogramma
vol mooie verrassingen.
Dit concert is meestal vrij snel uitverkocht, maar deze speciale jubileumedi�e
mag u zeer zeker niet missen. Dus zorg
dat u de kaartjes �jdig in huis hee�!

Ik zag je nooit zo goed! Wat een prachtig
intens programma en wat een topmuzikanten! Een absolute aanrader! - Kick van
der Veer

Je h
getr
van

Bitterzoete, wonderschone en
noodzakelijke liedjes- na het concert in
Brugge

Zondag 10 februari 2019

Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal

‘Van smartlap tot opera’

Bandoneonist Carel Kraayenhof is de fascinerendste en veelzijdigste bandoneonspeler van deze �jd en al vele jaren de Hollandse ster van de Argen�jnse tango.
Uniek in zijn speels�jl door de grote kennis van de Argen�jnse tango, beroert hij
wereldwijd elk publiek met zijn betoverende en integere spel.

XXL? Ja, want naast de niet te versmaden smartlappen en prach�ge operastukken breiden we dit concert uit qua
repertoire. U zult nu bijvoorbeeld ook
herkenbare zalige chansons en andere
hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis �jdens dit concert
kunnen meezingen!

Met de Argen�jnse pianist Juan Pablo
Dobal presenteert Kraayenhof dit keer
een programma waarin poliritmische
Argen�jnse folklore wordt afgewisseld

De doelen 2018nieuw.indd 2

met eigen composi�es.
Twee virtuoze rasmuzikanten die soms
als een ruig orkest klinken, maar ook
moeiteloos verﬁjnde tango’s en milonga’s spelen. Dat is genieten geblazen!
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Zondag 27 januari 2019

Eén van zijn hoogtepunten was op 2-22002 toen hij �jdens het huwelijk van
Z.K.H. Prins Willem-Alexander en H.K.H.
Prinses Máxima op hartstochtelijke
wijze het gevoelige ‘Adiós Nonino’ van
Astor Piazzolla ten gehore bracht. Carel
ontving veel onderscheidingen, waaronder in 2003 de Edison Publieksprijs voor
zijn CD ‘Tango Royal’ en in 2005 ontving
hij van de Argen�jnse regering een hoge
onderscheiding voor zijn onuitpu�elijke
inzet voor de Argen�jnse tango wereldwijd.

25

Dit bijzonder populaire
meezingconcert is inmiddels niet meer weg te
denken uit de programmering van onze Zondagochtendconcerten. Elk jaar zorgen sopraan Waldin Roes, pianist Bert Nicodem
en de mul�-instrumentalisten en zangers
van Het Groot Niet Te Vermijden voor een
luid zingende zaal vol enthousiast publiek.
Hierbij worden zij ondersteund door het
grote projectkoor De Paerelsanghers o.l.v.
Peter Dingemanse. Kent u de teksten van
de nummers niet meer helemaal uit uw

XXL

Het pop
MEEZING ulaire
met ‘Het CONCERT
Vermijde Groot Niet Te
n’, Wal
Bert Nico din Roes,
dem en
project
De Paere koor
lsanghers
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hoofd? Geen nood,
dan helpen wij u
graag een handje met
de bekende meezingkrant.
Bij binnenkomst in de foyer wordt u vocaal verwelkomd door smartlappenkoor
de Krijsende Krengen, waardoor u helemaal in de juiste stemming naar de Grote
Zaal zult gaan. De kaartverkoop voor dit
zeer populaire concert gaat al�jd buitengewoon snel, dus zorg dat u de kaarten
op �jd bestelt!

1/11/2018 2:08:42 PM
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BESTELFORMULIER
Kruis hier uw passe-partout van
5 concerten aan.

Omschrijving

Prijs

Keuze passe-partout: u kunt 5 Zondagochtend-concerten
uit de reeks van 10 kiezen (5 x € 13,00 )

€ 65,00

Passe-partout: 10 Zondagochtend-concerten x € 12,50
(losse kaarten: € 14,00)
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Overige informatie

Loca�e, Tijden & Parkeren
Loca�e
De Doelen, Grote Zaal
Schouwburgplein 50 te Ro�erdam.
Tel. 010 217 17 17.

Parkeren
In de zeer directe omgeving van
de Doelen zijn diverse parkeergarages, zoals Parkeergarage Schouwburgplein en Q-Park
Weena. U betaalt hier de tarieven
van deze garages.

Tijden
De foyer van de Doelen opent
haar deuren om 09.45 uur.

Buiten - in het centrum van Ro�erdam - betaalt u op zondagmorgen
vanaf 12.00 uur parkeergeld. U
kunt echter vóór die �jd de auto
neerze�en en betalen, de meter
treedt dan pas om 12.00 uur in
werking.

De Grote Zaal – waar u zelf een
plaats kiest – kunt u betreden om
10.30 uur.
Er wordt dan inloopmuziek gespeeld door de pianist.
Het concert begint om 11.00 uur
en eindigt om ongeveer 12.15 uur.
Er is géén pauze.

SPECIALE DOELEN-DEAL
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Dé krant
voor de
Rotterdammer
die zijn stad
nooit vergeet

Brochures, banners,
posters, advertenties,
koffiebekertjes...?

Tja... eigenlijk
maken we gewoon
alles wat u
maar wilt!

Inpakpapier_KMM_V1.indd 1

20-04-17 12:21

Iedere dinsdag
in de even weken
gratis verkrijgbaar
bij de vele afhaalpunten
in het Rijnmond-gebied
zie www.deoudrotterdammer.nl
de oud rotterdammer.indd 1
De doelen 2018nieuw.indd 4

Aartsdijkweg 2 - 2676 LE Maasdijk
Tel. 0174 67 11 00 - maasdijk@k-mm.nl
Langeweg 13 - 3245 KE Sommelsdijk
Tel. 0187 47 10 26 - sommelsdijk@k-mm.nl
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Sporen van Uschi K. Echt Rotterdams
Erfgoed deel 1
Rotterdam-Zuid, juni 1991. In een
portiekwoning aan de Mijnsherenlaan
klinkt een schot. Enkele dagen later
wordt het lichaam van een man gevonden. Gaat het om moord of zelfmoord?
In de processen-verbaal duikt de naam
op van Uschi K., een heroïneverslaafde
vrouw uit Duitsland. Ze is begin dertig
en tippelt op diverse plekken in de
stad.
Auteur Ad van den Dool had inzage in dat oude
politiedossier en raakte gefascineerd. Een kwart
eeuw na de dramatische gebeurtenissen volgde hij
het spoor terug en legde de puzzelstukjes van haar
leven in elkaar. Van den Dool, oud-journalist van
het Rotterdams Nieuwsblad, heeft zijn hoofdpersoon niet persoonlijk gekend en voor zijn boek
met een dertigtal mensen over haar gesproken.
Onder hen hulpverleners, ex-heroïneprostituees
en rechercheurs van bureau Zuidplein van toen.
Daarbij kon hij beschikken over allerlei persoonlijke zaken van Uschi K., zoals een fragmentarisch bijgehouden dagboek, agenda’s, adressenboekjes, correspondentie en foto’s.
Sporen van Uschi K. is het waargebeurde verhaal
van een leven dat werd gedomineerd door verslavingen, prostitutie, geweld en ziekte. Het gaat
tegelijk over de teloorgang van familiebanden,
vriendschappen en liefdes, over onmacht en onvermogen. Het verhaal speelt zich voor een groot
deel af in Rotterdam: de tippelzone aan de G.J.
de Jonghweg, hulpverleningsinstantie de Bulldog

Vrijdag 28 september lanceerde
Museum Rotterdam het boek ‘Echt Rotterdams Erfgoed, deel 1’. Met dit boek
brengt Museum Rotterdam een ode
aan de eerste 55 doorzetters, aanpakkers en verbinders die een speciaal
keurmerk hebben ontvangen. Het eerste exemplaar van ‘Echt Rotterdams
Erfgoed, deel 1’ werd in ontvangst genomen door burgemeester Aboutaleb.
aan de ‘s-Gravendijkwal, de methadonpost De
Oester aan de Maashaven, de rechtbank aan de
Noordsingel, de Millinxbuurt, de Pauluskerk aan
de Mauritsweg en Perron Nul bij het Centraal
Station.
Tegelijk ontstond een beeld van de ‘klassieke’
heroïneverslaafden, hun vaak korte levens, het
voortdurend moeten scoren, de misdaad die daarbij hoorde, het tippelen en de immense overlast
die de drugsscenes veroorzaakten. Het was een
rauwe, gevaarlijke en groezelige wereld, inmiddels voor een groot deel letterlijk uitgestorven en
uit het Rotterdamse straatbeeld verdwenen.
Sporen van Uschi K. verschijnt bij Ambo|Anthos
uitgevers. Het kost 20,99 euro en is vanaf 4
oktober verkrijgbaar. U kunt het boek daarom al
bestellen via onze bestelbon op deze pagina of via
de webshop www.deoudrotterdammer.nl.

Museum Rotterdam vertelt en presenteert, naast
de verhalen van toen, ook de verhalen van nu. Het
museum volgt daarvoor al jarenlang bewoners,
gemeenschappen en organisaties in de stad. Deze
actieve collectie noemen ze Echt Rotterdams
Erfgoed (ERE). De deelnemers aan het EREprogramma, inmiddels goed voor 55 portretten,
laten samen in het boek zien wat er nu speelt in de
stad. Aan de hand van uniek fotomateriaal maakt
de lezer kennis met de Rotterdamse objecten,
verhalen en mensen die een belangrijke rol spelen
bij de actuele ontwikkelingen in de stad.
Nicole van Dijk, Conservator & Projectmanager
Echt Rotterdams Erfgoed: “We spreken over
Deel 1, want uiteraard blijven we samen met
Rotterdammers op zoek gaan naar nieuw Echt
Rotterdams Erfgoed! Onze stad is zo’n rijke bron
aan verhalen.”

Het boek werd gelanceerd
tijdens de week van het Echt Rotterdams Erfgoed
die duurt tot en met 6 oktober. Tot die tijd kunnen
alle Rotterdammers (en niet Rotterdammers) de
actieve collectie van Museum Rotterdam zien,
horen, proeven en beleven op diverse locaties in
de stad.
Het boek kost 12,50 euro en is verkrijgbaar via
de webshop van De Oud-Rotterdammer en de
bestelbon op deze pagina.

De Oud-Rotterdammer houdt je warm
Het najaar is begonnen en de winter komt eraan. Tijd om ons
wat warmer aan te kleden. Voor fans van De Oud-Rotterdammer
kan dat nu met een echte De Oud-Rotterdammer-sjaal en een
bijpassende De Oud-Rotterdammer ijsmuts. Alleen verkrijgbaar
via De Oud-Rotterdammer uiteraard!
De enige echte De Oud-Rotterdammer
sjaal is een dubbelzijdige sjaquard
gebreide sjaal met twee geborduurde
logo’s. De muts is van een dikgebreide
kwaliteit met eveneens een geborduurd logo. En die muts past iedereen:
one size fits all!

Zowel deze sjaals als mutsen zijn
natuurlijk niet leeftijdgebonden en
vormen ook een leuk cadeau voor de
komende feestdagen. Zo houdt De
Oud-Rotterdammer u warm, deze
winter!

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

Het goede leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Oud Rotterdammer ijsmuts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

19,99
16,95

De Oud Rotterdammer sjaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

19,95

Naam + voorletters:

De Oud Rotterdammer muts + sjaal (combiprijs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

32,95

Straat:

Rotterdam Scheurkalender 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Rotterdam Maandkalender 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Een goeie bakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

15,95
12,50
29,95

Postcode/woonplaats:

Sporen van Uschi K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Echt Rotterdams Erfgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
Wat zeggie? Azzie val dan leggie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Oma kan jij nog huppelen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Gaten in de muur (dvd)… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

20,99
12,50
9,95
12,95
10.00
7,50

(aangepaste verzendkosten)
(aangepaste verzendkosten)
(aangepaste verzendkosten)

(Let op: voor dit boek bedragen de verzendkosten 5,75 euro)

Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of
ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Aanloop aan de deur bracht gezelligheid
Het verhaal van de heer Collee, getiteld ‘Aan de deur werd vaak
verkocht’ in De Oud-Rotterdammer van 29 mei roept bij mij
herinneringen op aan de tijd rond 1960 toen we Deventer in een
gewone volkswijk woonden. Dat is dus meer dan 50 jaar geleden. Een hele tijd terug dus, maar vanwege die aanloop ook
gezelliger dan nu. Zoals een oude volkswijsheid zegt: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Collee noemt de bakker en de melkboer, met een bakfiets(!), de groenteboer (soms met een paard voor zijn
kar), inners van huur en - verzekeringsgelden (dooienfonds), de schillenboer, een opkoper van konijnenvellen, de kruidenier met boodschappen
en de voddenman. Velen te voet of op
de fiets of de bakfiets. Er stonden nog
geen auto’s in de straat.
Stille bewondering
Bij ons in Deventer kwamen ook
nog anderen langs (en in Rotterdam
misschien ook wel). Vrouwen van
boeren die na de aardappeloogst met
een notitieboekje in de hand aardappelen per mud kwamen aanbieden. In
de aardbeientijd een auto met bakjes
aardbeien.
Een man met open kar met een ijzeren
hond kwam in weer en wind met
appels langs. We herinneren hem als
MOI APPELE aan zijn schreeuw en
hadden een stille bewondering voor

hem, omdat hij bij zijn werk de winterse kou trotseerde.
Colporteurs
Een aparte groep vormden de colporteurs. Surinamers die dure damesbladen aanboden, een man met een
nieuwe deken nog in plastic verpakking die van deur tot deur liep, een
vrouw die een maalmachine aanbood.
Dan had je de scharensliep, waarvan
één gemotoriseerd.
Het draaiorgel kwam regelmatig langs.
Eén groep had geen centenbakje, maar
de schijf van een parelschelp. Heel
bijzonder. Een vrouw in Schevenings
kostuum met een bakfiets die in de zomer haringen verkocht. Ze schreeuwde
NIEUWE !!! NIEUWE!!!
Evangelisten
Ook de evangelisten ontbraken
niet: Mormonen en Jehovagetuigen.
Meestal keurig in het pak. Bij de Jehovagetuigen was altijd een dame erbij

J O H N E DWA R D I S I N EEN

Ook een clown Hoki Poki met een
accordeon, zijn maat haalde de centjes
op.
Kolenboer
De kolenboer - er was nog geen aardgas - kwam zo’n drie zakken eierkolen
bij ons brengen.
Het werd in een betonnen bak naast
de schuur gestort, die achter ons huis
stond. De eierkolen waren het goedkoopst. Later hadden we antraciet.
Het aanmaken van de kachel was een
kunstje op zich. Ik kon het met één
lucifer!
Sint Maarten
Met Sint Maarten werd ‘s avonds door
groepjes kinderen aangebeld, verkleed
en muziek makend met potten en
pannen, zingend: “Sint Maarten,
Sint Maarten, de koeien hebben
staarten…” Ze werden getrakteerd
op snoep, appeltjes, mandarijntjes en
centjes.

de voordeur blinkend poetste.
Bij mijn vrouw in Schiedam kwamen
ze met ansichtkaarten aan de deur, ook
een man met fournituren, bijvoorbeeld
schoenveters.

Makrelen
Van een kennis, die in Rotterdam
opgroeide, hoorde ik dat na de markt
visboeren met overgebleven makrelen
de wijk ingingen. In de betere buurt
kwam ook de koperpoetser aanbellen,
die voor twee kwartjes het koper aan

Keukenraam
We wonen nu in Capelle aan den IJssel in een appartement driehoog. Van
de aanloop van vroeger is natuurlijk
vrijwel niks over en - dat moet gezegd
worden - de gezelligheid die de aanloop bracht is weg. Het is een dooie

Ook de scharensliep kwam aan de deur

boel geworden. En onveiliger. Het is
nu zelfs zo dat de hoofdingangen van
flats afgesloten zijn en als er toch een
vreemde aanbelt, doe je niet open vanwege de criminaliteit. Je staat hem via
het keukenraam te woord. We leven
nu echt in een totaal andere tijd.
Wim Kersbergen
wim.kersbergen@casema.nl

KORTE HOOGSTR AAT 19, R ’ DAM

SPLINTERNIEUW JASJE

W W W. JOHNEDWAR D. NL

GEHESEN.

010 - 203 85 94
Iedere vereniging had een clubblad

INTRODUCTIEKORTING: T/M 13 OKTOBER

2 E A R T I K E L : H A LV E P R I J S
IN ONZE NIEUWE WINKEL IN ROTTERDAM,
OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE

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

Dinsdag 2 oktober 2018

pagina 19

Werken bij de Rotterdamse ‘takkecentrale’
In november 1971 kwamen mijn broertje en ik terecht bij de TTC,
de taxitelefooncentrale, ergens aan de Scheepmakershaven op
de eerste of tweede verdieping, als telefonist met zowel dag-,
avond- als nachtdiensten (soms tot een, twee, drie of vier uur ‘s
morgens).
Het staat ons nog goed voor de geest;
zeker hoe we er vertrokken. We waren
rond de 20, verkeerden in de situatie
van van school af, verkeerde beroepskeuze, tja, ga maar ergens werken om
centjes te verdienen; tegenwoordig
zou je het een sabbatical year noemen,
maar dat moest toen nog worden uitgevonden. We hadden en hebben niets
met de taxiwereld, maar er was in die
tijd nog zat werk te vinden - de grote
werkloosheid moest nog beginnen - er
waren nog koppelbazen voor werk
in de haven en een telefoontje op een
advertentie in de krant leverde relatief
snel een baantje op. WW bestond
al - kon je na zes weken werken een
half jaar de WW in met 80 procent van
je loon! - maar daar hadden wij nog
nooit van gehoord.
Erik zag een advertentie in de krant en
begon op 1 november 1971 (Dat staat
nog allemaal genoteerd in z’n oude
RET-agenda van dat jaar). “Kom toch
ook hier werken, jôh”, zei hij. En zo
begon ik op 29 november. Na een paar
weken mochten we ook tegelijk de
diensten draaien (direct afgesproken
met de baas van de TTC, de heer Ten
Have of Verhave, we passeerden de
chef van dienst!); dat was makkelijk
met het vervoer tijdens nachtdiensten.
Het werk bestond uit het opnemen van
de telefoon, de bestelling opschrijven
en doorgeven aan de man die via de
mobilofoon (06je bestond ook nog niet
uiteraard) de verzoeken doorgaf aan
de taxi’s.
Grote verandering
In de weken dat we er werkten was
er een grote verandering (automatisering!) op de centrale: je gaf het blaadje
met de gegevens van de beller per
hand aan de chef van dienst (eentje
heette Bakker, een penetrant mannetje)
die de ritten dan over de verschillende
‘mobilofonisten’ verdeelde, er waren

namelijk diverse taxiondernemingen.
Er kwam een nieuw systeem met
tussen de tafels verschillende sleuven
met loopbandjes waarop het blaadje
automatisch naar de man aan de
mobilofoon doorgegeven werd. Ook
zij kregen nieuwe apparatuur. Vroeger
meldde een taxichauffeur zich met
zijn wagennummer. Nu verscheen zijn
nummer op een digitaal display zodra
hij op de microfoonknop drukte.
Nachtdiensten
Nachtdiensten draaien was even
wennen, maar doordeweeks waren die
rustig, zodat we lekker konden kletsen
met elkaar en de vreemdste verhalen
van ‘oudgedienden’ van de taxicentrale konden horen. Eén keer zei een
man achter de mobilofoon: “462, haal
die pijp eens uit je mond als je met me
praat.” Antwoord van de 462: “Dat is
geen pijp, ik heb een hazelip.”
Er waren soms wel een paar ruige
figuren die daar de telefoon opnamen.
Er was dat kleine mannetje (Heijkoop?) die het altijd had over het
boek der boeken, de bijbel, die we
uit ons hoofd moesten kennen. Na
het aannemen van een rit zeiden wij
altijd netjes: “Taxi voor u? Hij komt
hoor!” Ook was er een kerel met een
grote zwarte snor die vaak de weduwe
aanstak, maar dan wel die hele zware
weduwe. De tent stond stijf van de
rook. Sommige vrouwelijke telefonisten waren helemaal weg van ‘Coco’,
zoals hij genoemd werd. Ik weet nog
dat een van die dames de beschikking had over een behoorlijke bos
hout voor de deur, waar het andere
geslacht met plezier naar tuurde (Erik
heeft thuis nu ook een allesbrander
en denkt nog wel eens terug aan dat
voorraadje...). Als Coco een gekke bui
had, zei hij na het aannemen van een
telefoontje: “Dag, lekkere ouwe pik!”,
of als er een buitenlander belde die

De opening van de nieuwe taxicentrale in 1972

Taxichauffeurs in Rotterdam waren nog wel eens boos op 'de takkecentrale'

geen behoorlijk adres kon doorgeven
waar de taxi naartoe moest komen:
“Ik kan je niet verstaan, ga maar een
Hollander halen”, en hing gewoon op.
Een van de andere dames (ik zie haar
gezicht nog voor me) had af en toe
liefdesverdriet en zat te janken. Als ze
vrolijk was, maakte ze een afspraak
om na het werk met vrienden naar
‘Portofino’ te gaan; een van de eerste
pizzeria’s in Rotjeknor?
Lamp
Aan het plafond hing een grote lamp,
die aangaf dat er gebeld werd; de telefoon ging dus niet ‘over’. “Lamp!”,
brulde dan de chef van dienst en
iemand van ons nam het gesprek aan
op het schakelbord met talrijke lampen
en schakelaars. Sommige schakelaars
waren de directe verbinding met grote
klanten, zodat we meteen wisten wie
er aan de lijn was.
Je kreeg natuurlijk Jan en Alleman
aan de telefoon. Een enkele keer
kwam een boze taxichauffeur verhaal
halen (waarom was ons niet duidelijk
- moet over geld zijn geweest of iets
dergelijks), maar dan werd de deur op
slot gedaan en na een kwartiertje hard
timmeren op de deur verdween de
figuur weer, waarschijnlijk opgehaald

door de plaatselijke Hermandad.
Er was ook eens een groot probleem
(knokpartij?) met allerlei taxichauffeurs geweest, ergens in de buurt van
de Binnenweg. De chef van dienst zei
de volgende dag tegen elke telefonist
afzonderlijk: “Geen woord tegen
de pers!” alsof we daar zomaar mee
konden leuren.
Je moest natuurlijk zakelijk blijven,
maar er werd in de nachturen ook
regelmatig gebeld door meisjes van de
nachtkroegen, die dan een beschonken
zeeman of iets dergelijks moesten
afvoeren. Dan trof je af en toe een
meisje met een leuke stem en knoopte
je een gesprekje aan en omdat er
meerdere malen gebeld werd door
dezelfde kroegen kende je na verloop
van tijd ook sommige van die vrouwtjes. Ook de ‘Ventefjord’ op het Willemsplein was vaste klant: dames met
een sympathiek Scandinavisch accent
bestelden een taxi voor de zoveelste
zeeman als die weer eens te diep in
het glaasje gekeken had, wat heel vaak
voorkwam. We herinneren ons nog
een doktersassistente uit de Daniël den
Hoed-kliniek. We waren weg van haar
zwoele stem.
Animeermeisje
Leuk was bijvoorbeeld ook het
animeermeisje van café Chez Martha,
in de Van Vollenhovestraat of de
Scheepstimmermanslaan. Ze meldde
zich altijd met: “Hallo met Sjes
Martha, wil je even langskomen?” Ja,
en dan was een contactje snel gelegd.
Die babbeltjes duurden soms langer
dan zakelijk gewenst was en soms
werden we te grappig en liep je de
kans over de schreef te gaan. Ook
belde de bar Des Amis regelmatig; wij
waren nog jong en wisten niet dat die
tent voor heren “vom anderen Bahnsteig” was, zoals de Dietsers zeggen.
Ons werd steeds vaker nadrukkelijk
gevraagd toch eens langs te komen,
wat we om begrijpelijke redenen maar
liever achterwege lieten. Maar goed,
het was een drukte van jewelste in dat

telefoonzaaltje; niemand die er zo snel
iets van meekreeg.
Moeven
Erik reed een keer na een nachtdienst op de oude Mobylette (zonder
spatbord en dus zonder achterlicht)
van z’n zus terug naar huis in OudMathenesse. Het was berekoud. Bij
het Drooglever Fortuynplein werd hij
aangehouden door de politie in een
grote witte Chevrolet waar voor kleine
Kras en z’n brommertje zeker voldoende plaats zou zijn. De volgende,
zeer korte en tegenwoordig ondenkbare conversatie, speelde zich af:
“Kom je van je werk?” “Ja meneer.”
“Moeven!”).
Ontslagen
Op een gegeven moment meldden
we ons weer eens voor de dagdienst,
maar werden door de chef van dienst
op staande voet ontslagen; er had
iemand van een café geklaagd dat we
oneerbare voorstellen hadden gedaan
en rare praatjes hadden. Wij waren
toen nog zo jong (alweer ja!) dat we
niet eens wisten wat een oneerbaar
voorstel was (zijn we ook nooit achtergekomen) en ook nog jong genoeg om
vrolijk lachend te vertrekken met de
salarisafrekening in cash in the pocket.
Onze ouders waren ietwat verbaasd
dat we alweer zo vroeg terugkwamen;
later hebben we de verhalen over alle
gebeurtenissen nog vaak verteld en
moesten zij er (en wij ook nu nog)
smakelijk om lachen.
Na wat extra avondjes stappen hadden
we zo weer ergens anders werk. Ja, de
RTC… leuk om die foto te zien van de
opening. Meteen kwamen onze herinneringen over de takkecentrale weer
naar boven.
Frans Krastman
efkras@gmail.com
Erik Krastman
info@krastman.de
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De Oud-Rotterdammertjes

Unieke collectie seniorenmeubelen
van Hollands fabrikaat!
verstelbare zit, diverse stoffen
en houtkleuren leverbaar

965.-

Model Henry
is ook als
bankstel
leverbaar

Grote collectie
kleinmeubelen, carpetten,
sfeerverlichting,
tafelkleden enz.

Fauteuil
Manon

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

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408

verstelbare zit, diverse
stoffen en
houtkleuren
leverbaar

voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen
en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Bijvoorbeeld:

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

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

875.-

politiebericht

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDenWIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

anon
n is o
ook
ok
ok
Model Manon
als bankstel leverbaar

Relaxfauteuil Flax
- met sta-op functie -

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

Fauteuil
Henry

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

✔ZÉÉR EENVOUDIGE BEDIENING
✔MÉT STA-OP FUNCTIE
✔COMPACTE LEDEREN FAUTEUIL
PAST IN IEDERE HUISKAMER

✔ÓÓK GESCHIKT
VOOR KLEINE
MENSEN

Boekenkast

190 h x 90 br x 35 d Dressoir
in diverse kleuren 92 h x 142 br x 46 d
in diverse kleuren
eiken leverbaar
eiken leverbaar

745.-

995.-

895.-

Stoel

Eetkamertafel

259.-

415.-

met armleuning

80 x 80

Dam 52-54 • 2951 GB Alblasserdam Tel. 078 - 691 63 03 • Fax 078 - 691 40 80
E-mail: leenvisser@planet.nl
Openingstijden:
maandag van 13.00-17.30 uur • dinsdag van 9.00-12.30 uur, dinsdagmiddag gesloten
woensdag en donderdag van 9.00-17.30 uur • vrijdag (KOOPAVOND) van 9.00-21.00 uur
zaterdag van 9.30-17.00 uur

Bij Leen Visser Wooncomfort vindt U alles op gebied van wonen slapen zonwering en verlichting.
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ŝƚũĂĂƌǌŝũŶǁŝũĂůǁĞĞƌϱũĂĂƌĂĂŶĚĞ'ŽƌĚĞůǁĞŐŝŶZŽƩĞƌĚĂŵͲEŽŽƌĚ
ŐĞǀĞƐƟŐĚ͘KŵĚŝƚŵĞƚƵƚĞǀŝĞƌĞŶŽŶƚǀĂŶŐƚƵƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϴǀĂŶ
ŽŶƐďŝũĚŝǀĞƌƐĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶĞĞŶĐĂĚĞĂƵďŽŶ͊
ĞŶƚƵƚŽĞĂĂŶĞĞŶ;ŶŝĞƵǁͿŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͕ǌŝƚƵǁ
ŚƵŝĚŝŐĞŐĞďŝƚƐƉƌŽƚŚĞƐĞŶŝĞƚŚĞůĞŵĂĂůůĞŬŬĞƌŽĨ
ŚĞĞŌƵůĂƐƚŵĞƚŬĂƵǁĞŶ͍<ŽŵǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚůĂŶŐƐ
ǀŽŽƌĂĚǀŝĞƐĞŶǀŝĞƌŚĞƚĨĞĞƐƚŵĞƚŽŶƐŵĞĞ͊

Style

by Vreugdenhil
voor al u klassieke meubelen
Totale Leegverkoop met
gigantische kortingen op
alle showroom modellen
en zeer scherp geprijsd op
nabestellingen!

hǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚǁŽƌĚƚ
'Zd/^ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ
ĞŶŐĞƉŽůŝũƐƚ
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EŝĞƵǁĞƉƌŽƚŚĞƐĞďŽǀĞŶͲĞŶŽŶĚĞƌŬĂĂŬ͗
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SOPHIA
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ǀŽŽƌǀĞĞůŵĞŶƐĞŶĞĞŶ
ǀĞƌƚƌŽƵǁĚŐĞǌŝĐŚƚ
ďŝŶŶĞŶŽŶǌĞƉƌĂŬƟũŬ


hǁŐĞďŝƚƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƚǀŽŽƌĞĞŶŵŽŽŝĞŶƉĞƌĨĞĐƚ
ƉĂƐƐĞŶĚŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ;ŽƉŝŵƉůĂŶƚĂƚĞŶͿ

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

Buijs Ballotstraat 51
2693 BD s Gravenzande
T: 0174-417947
www.stylebv.nl
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Een wandeling langs Piet le Blanc
Piet le Blanc is verhuisd. Nou ja, de grafsteen van ‘Ome Piet’ op Crooswijk dan. De in Rotterdamse
kroegen immens populaire muzikant is in december 1996, 75 jaar oud, overleden en begraven in
Crooswijk.
Nu, bijna 22 jaar later, werd zijn graf geruimd en zou de laatste herinnering aan ‘De Saxman’ verloren gaan. Dat ging mij te ver. Een paar ‘Ome Piet-vrienden’ hebben indertijd ervoor gezorgd dat
hij een onvergetelijke uitvaart heeft gehad en de roep om sponsoring was niet vergeefs geweest;
de uitvaart en de grafsteen, gemaakt door beeldend kunstenaar René Vaandrager, konden daarvan
worden betaald.
Piet le Blanc kreeg een plaatsje in
een algemeen graf ‘drie hoog achter’,
achteraan op de begraafplaats. Zijn
teraardebestelling was bijna een feest
op Crooswijk. Bevriende muzikanten o.l.v. Jos Valster begeleidden de
kist met ‘kippenvelmuziek’ naar zijn
laatste rustplaats. Toni Viola sloeg de
drums, zittend in zijn rolstoel. Afsluitend werd bij het graf ‘Ketelbinkie’
luidkeels door iedereen meegezongen.
Wandelroute
Hoe kunnen we de herinnering aan
deze geweldige Rotterdammer levend
houden? Wel, Crooswijk heeft een
plattegrond van een wandelroute
langs monumenten en bekende Rotterdammers. Daar past Piet le Blanc

moeiteloos bij. De organisatie op de
begraafplaats begreep goed dat hij
een aanvulling op de wandelroute zou
zijn. En zo verhuisde de grafsteen op
een sokkeltje naar een mooie plaats op
de route, niet ver van de kapel en de
hoofdingang.
Op die route kom je langs ‘Opoe
Herfst’ die 106 jaar werd, Koos Speenhof van ‘Daar komen de Schutters’ en
de heer Jamin, de man van de ijsjes en
ooit de baas van de jonge le Blanc.
Anijshagelslag
Hij moest daar anijshagelslag maken,
maar verpestte dat keer op keer. Eén
grote klont werd het steeds en zijn
chef in de fabriek zei: “Jij zit toch ook
in de muziek? Dan kan je daar beter in
verder gaan, want dit wordt niks.”
Piet le Blanc ging in de muziek. Speel-

De grafsteen van Piet Le Blanc

de saxofoon en viool en deed dat bij
grote orkesten zoals Boyd Bachman,
in de begeleiding van Wim Sonneveld
en het scheepsorkest van de Holland
Amerika Lijn. Pas veel later ging hij
de Rotterdamse kroegen
in. Je kan dus stellen dat,
eenmaal voorgoed aan de
wal, hij ook bijna aan lager
wal raakte. Maar zijn populariteit groeide; hij speelde
van kroegie naar kroegie
en werd zo een bekende
Rotterdammer die van de
gemeente zelfs de Erasmusspeld kreeg uitgereikt. En
nu staat zijn steen dus in
dezelfde wandelroute als
zijn baas voor twee weken,
Jamin.
Eind 1996, ome Piet zat toen al in een
verpleeghuis, ging het steeds slechter
met hem. Het einde naderde snel en
het feit dat hij er ook geen zin meer in
had gaf nog een extra duwtje…
Coen Moulijn
Piet was dood, lag in zijn verkreukelde
pyjama in het rouwcentrum en begrafenisondernemer Ger de Kramer vroeg
mij of ik misschien nog iets kon doen
aan zijn ‘outﬁt’, omdat Piet’s broer
‘s avonds afscheid kwam nemen. Ik
maakte een afspraak met zijn vrouw
Ries om zijn nette pak op te halen.

Piet le Blanc met Coen Moulijn

Een pak dat hij ooit
had gekregen van Coen
Moulijn…
Wat een prachtige Rotterdamse geschiedenis.
Imre Jonkers, indertijd
van ‘t Boerengat, en
ikzelf hebben getracht
de naam voort te laten
leven door de ‘Piet le
Blanc muziekprijs’ in het
leven te roepen en uit te
reiken op het ‘Rijnmond Jazz Gala’.
Een mooi initiatief met een sterk
comité van aanbeveling: Bram Peper,
Koos Postema, Gerard Cox, Coen
Moulijn, Carel van Hees en Suzanne
Mulder. Een traditie werd het niet. De
eerste keer werd de prijs - een bronzen
beeld in de vorm van een sax die als
de Maas door Rotterdam stroomt, ontworpen door de vorig jaar overleden
Ruut Ramseier, en een geldprijs van
1500 gulden - uitgereikt aan Pierre
van Duyl. De tweede trofee werd een
jaar later gewonnen door Gerard Cox.
Daarmee was de koek op. Té weinig

ﬁnanciële ondersteuning. Dit soort
initiatieven verdienen een gemeentelijke ondersteuning, maar daarvoor
hoef je niet bij het stadhuis aan te
kloppen. Daar hebben ze genoeg aan
Wolfert van Borselen en Erasmus uit
de tijd van de ‘Hoekse en Kabeljauwse
twisten’.
Oké, dan maar een In Memoriam
aan de Saxman: “Ome Piet, laten we
nog eens door Europa toeren”. Hij
pakte zijn sax en wij zongen mee.
We gingen naar België en hij speelde
‘de Brabançonne’. We kwamen met
‘Uska Dara’ zelfs tot in Turkije en we
eindigden steevast met ‘Ketelbinkie’
in Rotterdam.
‘Pennies from Heaven’ kwam in
de muzikale toer niet voor. Zover
kwamen we toen nog niet. Toch denk
ik nu aan deze song. Je kreeg weinig
‘Pennies’ in je leven, maar zeker is dat
je die ‘Heaven’ hebt verdiend.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

265) De bijna drie weken geleden
overleden zangeres Anneke Grönloh
op 9 februari 1963 in platenzaak
Dankers aan de Coolsingel. Wat kreeg
ze en wie zijn de anderen?

Door de lens van Hartog (265-266)
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.
266) Genomen op 3 oktober 1962 in de foyer van het Lumiere Theater. Wie de mensen die
poseren zijn is niet bekend. Reacties: reinw@telfort.nl
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DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepsstoffering.

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

Kijk voor meer informatie op de
website, of vraag een folder aan.

Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

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

Tel.: 010-4194010

www.budget-uitvaartverzorging.nl
email: info@uvvw.nl

Meer dan 1 miljoen lezers!

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

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

100 J
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E!
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voor betaalbare kwaliteit!

STE KWA
BE

T
TEI
LI

DE

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

T E S E R VIC

EETTAFEL ‘KENSINGTON’

Vanaf € 1.095,STOEL ‘MACY’
van € 262,-

SALONTAFEL
‘KENSINGTON’
van € 822,-

Vanaf € 735,-

voor € 235,-

WELLNESS FAUTEUIL ‘FITFORM MODEL 267-277’
Individueel maatwerk vanaf € 2.695,-

BOXSPRING ‘SCANDIC’
3C vlaks nu voor € 1.498,3C elektrisch nu voor € 2.498,-

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

HOEKBANK ‘DOUGLAS’

Zoals afgebeeld (ex. opties) vanaf

€ 1.595,-

EETTAFEL ‘MANGO’
vanaf 160cm vanaf

€ 745,-

BANK MODEL ‘BUGATTI’
3 zits in leder vanaf € 995,-

Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij,
Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m².

LIKE US OP

GRATIS PARKEREN
/VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!
Dorpsstraat 119
T (0180) 63 11 11
E info@voorbrood.nl
2761 AN Zevenhuizen F (0180) 63 30 24
www.voorbrood.nl
Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
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Zo zwart als roet
Hyper en lichtelijk gestresst was
mijn moeder als dan eindelijk de
geplande afspraak van kolenboer
Jan daar was. En niet omdat haar
idool dan zou komen of om de
persoonlijkheid van de man, maar
wel om de vele zakken kolen die
hij kwam afleveren.
Dagen van te voren, zelfs weken, laaide er
al een vuurtje in haar op. En dat terwijl de
kolen nog moesten komen. Ik begreep nooit
goed waar zij zich zo druk over maakte.
De dag voor het ‘grote zwarte feest’ moest
de loper van de trap. Dat op zich was al
een aardige klus met veel bombarie. Alsof
de kolenbezorger lepra had, zo angstvallig
moest ik uit zijn buurt blijven. Alle deuren
dicht! De regels waren op dat moment:
“Rustig blijven, zo min mogelijk bewegen!”
Dat kon namelijk stof doen opwaaien! Tja
en als je iets niet mag… Ik kon het niet
laten stiekem mijn neus om het hoekje van
de deur te steken. Een heel klein kooltje tussen andere kolen, die op de overloop lagen
verspreid, trok mijn aandacht. Snel kroop ik
er naartoe, stak het bij me en deed de deur
weer zachtjes dicht. De man had blijkbaar
veel zin in zijn werk. Luidkeels hoorde ik
hem zingen: “Janis, Janis pak me nog een
keer”. Blijkbaar speelde hij tikkertje met
zijn collega op weg naar een nieuwe baal
kolen. Of wellicht deden ze wel wie het
eerst beneden was. Ze denderden de trappen
af. Zo leuk! Ik wist gelijk wat ik later wilde
worden. Ik wilde niets missen en keek naar
dat zwarte gevaar in mijn hand. Want dat
was het! Nadat ik er nog even mee had getekend op de binnenkant van de deur, gooide
ik het weg. Het rolde halverwege de trap,
waar het bleef liggen. Dat Jan nèt op dat
moment naar beneden kwam stormen, had
ik niet in de gaten. Het lied van ‘Janis’ kreeg
spontaan een andere tekst toen de kolen hem
om de oren vlogen en hij ettelijke seconden
later beneden aan de trap lag te spartelen.
Uitgegleden! Door mijn actie had hij wel
gewonnen van zijn maat. Wat voelde ik me
trots! Al snel hoorde ik hem scheldend en
tierend naar boven komen. Hij bonsde op de
deur: “Hee mevrouwtje even tekenen aub,
dan ken ik er weer vandoor hé! Je hokkie
boven is weer lekker gevuld, kennie weer
stoken.”
Zo zwart als roet was de man die voor me
stond toen ik de deur opende. En niet alleen
hij, de tekening op de deur had ik geprobeerd met een beetje spuug uit te wissen.
Dat viel nog tegen. “Beetje gruis op de trap
wijfie, sorry”, riep hij toen mijn moeder
kwam aanlopen. “Mijn zakkie glipte uit
mijn handen, gestruikeld.”
‘s Avonds voor de kachel begreep ik
waarom mijn ouders hem altijd ‘Jan met de
korte achternaam’ noemden. Ik hoorde het
mijn moeder tegen mijn vader zeggen! Uren
was ze bezig geweest met de schoonmaak,
omdat die kerel weer es onbehouwen te keer
was gegaan volgens haar! Dat ik daar de
oorzaak van was, heb ik haar nooit verteld.
Mijn wangen gloeiden en dat kwam deze
keer niet van het vuurtje, dat mijn vader net
had opgestookt!
Anita van Bruggen-Knape
evanbruggen@hetnet.nl
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Het hoogste puntdak op de
foto van de Putselaan werd in
1974 vastgelegd vanaf de Graansilo
op de hoek Brielselaan.

Broeder stal
kinderhart
“De foto van de ‘broederschool’ (St.-Louisschool) aan de Putselaan in DOR van 4 september
trof mij diep”, mailt dr. Anton de Man (ademan@planet.nl). “Op de beschreven schoolzolder
gingen mijn broertjes, die groter waren dan ik, op de figuurzaagclub. Ik kreeg ook zes jaar
les op die school. Op de grote zolder mochten wij ook voetballen. Dat gebeurde onder leiding
van een broeder, die geen les mocht geven, want er waren ook ‘domme’ broeders. Maar deze
broeder stal voor altijd mijn kinderhart. Wij waren ontroostbaar als wij een potje voetbal verloren hadden. Hij fluisterde ons dan toe dat de match geëindigd was in 5-4 voor ons. Zachtjes vertelde hij daarna onze tegenstanders dat zìj gewonnen hadden met 4-3. Noem dat maar
dom!’’
“Ik bezit veel nog ongelezen DORexemplaren en ben dus nogal achter
met de actualiteit. Nu ben ik met
pensioen en heb eindelijk tijd de
achterstand in te halen. Ik trof een
artikel aan over vroegere Rotterdamse bakkerijen. Zulke artikelen
trekken altijd mijn aandacht, want
mijn vader was kok/banketbakker. Zijn broer Dick was bakker
en zijn vader (mijn opa) was ook
ambachtelijk bakker. Opa werkte
bij Ceres (daar ben ik nog geen
stukje over tegengekomen in DOR)
en hij werkte 105 uur in de week.
Mijn vader werkte 80 uur in de
week toen hij nog maar 15 jaar
was. Kom daar nu maar eens om.
Niks computergestuurde bakkerij
of luxe deegmengmachines. Ik
las over een deegschieter/ovenist
en dacht; dat moet oom Dick zijn
geweest. Ik heb het nagevraagd bij
een van zijn dochters en ze zei dat
hij inderdaad bij bakker Zaanen op
de Zuidhoek had gewerkt. Later
ook bij Van der Meer & Schoep.
‘’Dat was knopje drukken en
dan bak je 10.000 broden op een
nacht”, zei hij weleens. Na de dood
van zijn vrouw ging hij wonen op
het oude waterleidingterrein De

Foto van een schoolklas in het Polderkwartier in een onbekend jaar. Wie weet wie wie is?

Esch, op het Overstortpad. Hij is
een aantal jaren geleden overleden,
werd net geen 90. Hij bakte thuis
veel voor de buurt, iedereen wist
hem te vinden om zijn lekkere
amandelbroodjes. Andere broodjes
bakte hij ook en hij trakteerde de
kinderen op lekkernijen als hij zijn
hond uitliet. Hij wordt nog steeds
gemist in zijn buurtje.’’
Kokerstraat
“Wat leuk om regelmatig te lezen
over Rotterdam-Zuid. Het is mijn
omgeving, ik ben geboren in de
Kokerstraat en opgegroeid aan de
andere kant van de Polderlaan, in

de Noordpolderstraat. Daar was de
achterkant van de Maranathakerk
en de school waar ik les heb gehad.
Het is héérlijk telkens iets bekends
te lezen. Dank je wel,’’ mailt Nel
van Herpen (nvh1937@gmail.com)
In de Kokerstraat en omgeving was
ik in mijn jonge jaren enige tijd
hulpje van melkboer Piet Hoornweg. Hij woonde in de Slaghekstraat boven snackbar Sjaco en was
in dienst van de coöperatieve zuivelonderneming Co-op in de Janne
Bouwenstraat. Hij beschikte over
een ‘ijzeren hond’, een Spijkstaal.
Die kar was een van de redenen
juist hém te helpen, want hij liet

Achter de vuilnisophaalauto bevonden zich op het Zuidpolderplein de clublokalen van buurtvereniging Bevrijding. Foto’s collectie Rein
Wolters

mij er zelfstandig mee rijden. Helaas herinner ik me weinig van die
periode in mijn jongensleven. Wel
van de Noordpolderstraat, waar
ik in een andere periode broodbezorger Herman Witholt hielp. Ik
herinner me bijvoorbeeld de twee
families Van Nijnatten op huisnummer 33. Oom Karel (C.A.D.) van
Nijnatten woonde op de eerste
verdieping en zijn broer daarboven. Met een van de zonen, Leo,
heb ik op de technische Nicolaas
Witsenschool voor scheepsbouw
in de Oranjeboomstraat gezeten. Ik
leerde er voor scheepsbeschieter,
een deftige naam voor scheepstimmerman. Met ‘ome’ Karel, zoals
iedereen hem aansprak, maakte ik
kennis toen ik 17 jaar was en door
mijn prille huwelijk (zestien was ik
en mijn bruid vijftien) in aanraking
kwam met een schoonfamilie die
lid was en actief voor buurtvereniging Bevrijding in de Polderbuurt
en omgeving.
Stroomversnelling
Kort na ons jawoord hield de buurtvereniging, waarvan Karel van
Nijnatten voorzitter was, een jaarvergadering in de bovenzaal van
café Van Dijk naast het (verdwenen) Colosseum filmtheater en de
hoek van de Groningerstraat. Mijn
schoonmoeder had me ongevraagd
lid van de vereniging gemaakt en
ze vond dat ik maar moest meegaan
naar de vergadering, want er werden bestuursleden gezocht. Ik liet
me strikken en kwam thuis met de
titel van tweede secretaris. Op dat
moment wist ik natuurlijk niet dat
ik in een stroomversnelling in het
circuit van verenigingen en stichtingsfuncties terecht zou komen.
Iedereen wilde me inlijven. Wel
kan ik nu met enige trots memoreren dat het een groot deel van mijn
leven in beslag heeft genomen en
nog steeds neemt. Van ‘ome Karel’
heb ik veel geleerd. Decennia later
hebben we dat nog eens opgehaald
in zijn woning aan de Marthalaan
in Hoogvliet waar hij naartoe
was verhuisd. In twee van mijn
boeken over Hillesluis heb ik hem
vernoemd.
Reacties: reinw@telfort.nl
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Onze nieuwe
stoelen zijn
fantastisch!
Hulpmiddelen voor uw comfort
en mobiliteit

Extra
voordeel op
accessoires!

Nieuw in ons assortiment

Nu op alle
sta-opstoelen
tot wel 25%
ledenkorting

Scootmobiel Invacare Orion
Comfortabel en veilig
Vanaf 2199,- voor leden vanaf 1979,-

Peter en Joke bezochten de Zitadviesdag

Kom proefrijden op onze scootmobielen

“Ik ging zitten en wilde niet meer opstaan. Ik zat heerlijk!” vertelt
Joke enthousiast. Ze genieten dagelijks van hun stoelen. ‘‘Ik vind
mijn nieuwe stoel fantastisch. Ik hoef maar te gaan zitten en ik
ontspan!” Ja, Peter en Joke zijn méér dan tevreden: “Wij geven
onze stoelen een 8,5.”

Wanneer u op zoek bent naar een scootmobiel, heeft u de
keuze uit een enorm assortiment. Wilt u de scootmobiel
bijvoorbeeld gebruiken voor de boodschappen bij u in de buurt
of wilt u ook echt lang op pad? Ontdek de beste keuze voor u op
de Scootmobiel adviesdag.

Wilt u net als Peter en Joke persoonlijk advies en onze staopstoelen uitproberen? Kom dan naar onze Zitadviesdag en
laat u adviseren over een gezonde zithouding en het veilig gaan
zitten en opstaan. Uw stoel wordt gratis thuisbezorgd en we
halen eventueel uw oude stoel op. Profiteer bij aankoop op de
adviesdag bovendien van een GRATIS luxe hoofdkussen.

Tijdens deze dag krijgt u meer informatie over scootmobielen,
kunt u diverse modellen uitproberen en kunt u gebruikmaken
van diverse extra voordelen bij aankoop. Ook profiteert u bij
aankoop van een scootmobiel van een jaar gratis onderhoud!*

Laagste prijs in Nederland!

*Bij 2-jarig abonnement. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Waar en wanneer:
Dordrecht, vrijdag 5 oktober 2018

Waar en wanneer:
Dordrecht, donderdag 11 oktober 2018

Interesse in onze adviesdagen? Maak een gratis persoonlijke afspraak of krijg meer informatie via:
088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/adviesdagen of vraag het in de winkel
Winkellocaties | Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 9
Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 30-11-2018. Niet i.c.m. andere actie, korting of waardebon. Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100

www.medipoint.nl/herfst
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TANTE POST
Zachariassenorgel in Laurens
Jullie verhalen over de Laurenskerk
brachten herinneringen naar boven.
Aan muzikale hoogtepunten en
indrukwekkende meiherdenkingen,
maar het leukst was mijn bezoek met
Jan Jaap Haspels, in 1967. Hij wist
alles van antieke klokken, speeldozen,
orgels, beiaards, barokmuziek en
Bach.
Toen ik in Utrecht ging studeren,
kreeg ik een kamer in het studentenhuis waar Jan Jaap woonde. Hij
studeerde Engels. Al negen jaar. Niet
omdat hij niks haalde, maar omdat hij
bijna nooit examen deed - hij wílde
niet afstuderen. Hij genoot van zijn
vrije leventje, dat deels draaide om de
antieke speeldozen en klokken die hij
in reparatie had. Bij de uiteindelijke
test of de klokken correct liepen, stelde hij ze zodanig af, dat ze vlak na elkaar sloegen (Sommige klokken doen
dat tweemaal, voor als het niet goed
is gehoord). In zijn kamer galmden de
bellen dus 24/7, al bestond die term
toen nog niet. Hij schrok ‘s nachts
wakker als een van de klokken haperde. Zijn ogen gingen glimmen toen
hij hoorde dat ik uit Rotterdam kwam.
“Aah, het Zachariassen-transeptorgel
in de Laurens! Een van mooiste orgels
in Nederland! Ik zou daar dolgraag
eens op spelen, maar het lukt me niet
toegang te krijgen.” “Misschien kan ik
wat voor je regelen? Ik ken iemand in
het kerkbestuur”, zei ik. Zo gezegd, zo
gedaan. We logeerden in mijn ouderlijk huis. Jan Jaap haalde en passant
de gammele Friese staartklok even uit
elkaar voor een onderhoudsbeurtje en
stuiterde van opwinding: morgen mag
ik op het Zachariassen-orgel! Mijn
vader bracht ons, in zijn pistachegroene Opel Kadett. En Jan Jaap maar
ouwehoeren over dat orgel. Mijn
vader, niet bepaald geïnteresseerd in
klassieke muziek en al helemaal niet
in orgelmuziek, begon het gezeik over
Zachariassen de keel uit te hangen.
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Kinderpostzegels
Ja, het is weer tijd voor
de kinderpostzegels. Een
nobel streven, dat al vele
jaren bestaat. Al ging dat
in mijn tijd, ik spreek van
circa 1949 totdat ik van de
lagere school ging, totaal
anders. Er was best veel
concurrentie, iedereen
wilde zoveel mogelijk geld
ophalen. Dat ging gewoon
nog met een grote envelop,
een invulvel en zegels, die
je afgaf zodra men iets
gekocht had. Ik woonde
echter in een buurt, waar het geld beslist niet op de rug van de mensen groeide (afgezien van een enkele bevriende buurvrouw) en besloot meteen het maar eens in Blijdorp te proberen, wat een heel eind weg was, want ik woonde in het Oude
Noorden. Maar niet getreurd, er tegenaan! Het waren vaak huizen met hoge trappen, dus ik sjokte wat af, trap op, trap af.
In mijn ogen zat daar het “grote geld” en werkelijk, ik haalde heel veel op. Een aantal weken later moest je dan de bestellingen gaan brengen, vaak was het dan al donker en je liep toch met veel geld op straat. Maar dat kon allemaal zonder
problemen, dat is nu toch wel heel anders. Ook werd ik dan verrast met limonade en koekjes of snoep. Nee, ik werd er
beslist niet slechter van. Ik hoop, dat de kinderen nu het net zo leuk vinden als ik destijds.
Janny van den Bergh Zwijndrecht
g.bergh6@upcmail.nl
“Als je het nou nog één keer over die
snuiter hebt, ga je verder maar lopen.”
Jan Jaap zweeg geschrokken. In de
Grote Kerk ging zijn grote wens in
vervulling. Terwijl hij een uur lang
speelde, liep ik een rondje over de
dikke balken, daar hoog bovenin de
kerk. Ik genoot. Niet van het orgelspel
(ook ik haat orgelmuziek), maar om
het plezier van mijn huisgenoot. Hij
kwam met tollende pupillen (zoals
hij dat zelf uitdrukte) achter het orgel
vandaan.
Jan Jaap is uiteindelijk afgestudeerd
op Shakespeare’s Hamlet, bij een arrogante professor die er prat op ging dat
hij grote stukken kon citeren. Om hem
een lesje te leren, stampte Jan Jaap in
enkele maanden de héle Hamlet in zijn
hoofd, met hulp van zijn huisgenoten.
Wij lazen een zin voor en dan ging
hij verder; later had hij zelfs aan één

Onverklaarbaar bewoond
Foto van het eerste huis aan de IJsseldijk 216 waar ik geboren ben. We woonden daar met vader en moeder en zes kinderen. We sliepen allemaal bij elkaar
op de zolder, waar achter een gordijn huisraad was opgeslagen en waar we
ook regelmatig de muizen hoorden ritselen. O,o,o...
Krijna Oosterom
krijnaoosterom@gmail.com
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woord genoeg. “Eh, dat woord komt
op drie plaatsen voor”, zei hij, en
noemde de bijbehorende regels. Hij
slaagde cum laude en werd directeur
van het Museum Van Speeldoos tot
Pierement (nu Museum Speelklok).
Helaas kan ik mijn herinneringen niet
meer met hem delen.
Jan Daan Hillen
jdhillen@tkstschrvr.nl
Aardappels jatten
Even 74 jaar terug. Mijn moeder
zei: “Dickie ga eens kijken of er
aardappels zijn. Hier heb je geld en
bonnen en neem een tas mee.” Ik op
stap. Eerst naar Kooi in de Molenwei.
Naast de deur, maar geen pieper in
huis. Toen naar de Groenezoom tegen
over de RMI. Een aardappelboer, maar
ook niets in huis. Dan maar verder op
de Groenezoom, tegenover de Vreewijkschool. Die had alleen bananen in
de aanbieding tegen inlevering van de
oude schil (Daar moet ik nog steeds
om lachen. Wat een humor!). Toen
naar Van der Vorm, in het verlengde
van de Groenezoom. Ook daar geen
pieper in huis. Ik kwam thuis met
niets. Maar wat dan te eten? Ik wist
het niet zo, maar armoede breekt wet.
Ik zei tegen mijn broers: “Arie, Gerrit
kom op.” “Wat nou weer?”, was hun
antwoord. “Maakt niet uit, meekomen,
wij gaan aardappels halen.” Wat had
Rotterdam gedaan? De groene perkjes
in de Molenwei en het groen op de
Groenezoom omgespit en er aardappels gepoot, wat een goeie vooruitblik
was. Ik dacht stiekem over het hegje te
klimmen en de emmer snel vol te maken. De eerste emmer was zo gepiept,
maar toen wij terug kwamen voor nog
een emmer zat het vol met rooiers en
is daar het wereldrecord aardappel
rooien gevestigd. En niet alleen in

de Molenwei, maar overal waar een
aardappelveldje was geplaatst, was
het snel leeg. Ik moet er nog steeds
aan denken als ik al de ellende om ons
heen elders op de wereld zie. Voor
velen is daar zelfs niets eetbaars te
jatten.
Dick Noordzij, Eindhoven
d.noordzij@chello.nl
Maasstation
Mijn ouders moesten naar een begrafenis, in 1950 in Loenen. Ik mocht
logeren bij mijn oom in de Borselaarstraat, maar verveelde mij enorm daar.
Zij waren al jaren uit de kinderen, dus
ik ging een straatje om. Ik was net
buiten en kwam oom agent tegen op
de fiets! “Moet jij niet op school zitten?”, wilde hij weten. Ik legde uit dat
ik bij mijn oom logeerde. Er werd een
flat gebouwd op de Mijnsherenlaan en
ik ging daar een kijkje nemen. Interessant om alles te bekijken. Ik terug naar
mijn oom voor een boterhammetje. Na
het eten ging ik naar het Maasstation
om daar op mijn ouders te wachten.
Geld voor de tram had ik niet, dus
met lijn twee, de benenwagen, op het
station rondgewandeld en een praatje
gemaakt met de man die daar krantjes
verkocht. Hij ging even naar het toilet.
Er kwam een klant voor een krantje.
Hij gaf mij een kwartje. Hij dacht dat
ik bij het stalletje hoorde. Nu had ik
de keus of het kwartje te houden en
dan met de tram terug, of niet. Maar ik
ben anders opgevoed en gaf het geld
aan de man van het stalletje. Er kwamen treinen aan, maar niet met mijn
ouders. Ik besloot terug te gaan naar
mijn oom in de Borselaarstraat. Een
eind lopen voor een klein manneke!
Ik zag het artikel in De Oud-Rotterdammer over het Maasstation en toen
kwam dit verhaal weer boven.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
RVV DEH-coryfeeën
RVV D.E.H. opgericht 23 september 1932. Gefuseerd tot SV DEH/
MUSSCHEN in 2004 en met CVV
Mercurius in 2014 versmolten tot SV
CHARLOIS, waardoor de naam DEH
voorgoed van de velden verdween.
Wat wel bleef waren enerzijds de
trofeeën, de parafenalia en de foto’s,
alles zorgvuldig beheerd door Han
Steenbeek. Anderzijds de verhalen,
dit is er één van. Begin jaren vijftig
van de vorige eeuw sloten wij, als
junioren, ons onregelmatig aan bij het
bescheiden supportersclubje van ons
eerste elftal. In dat groepje meestal
twee club-coryfeeën. Eretitels die
zij niet dankten aan hun historische
voetbalprestaties, maar als waardering
voor de succesvolle bemoeienissen
hun respectieve zonen en schoonzonen
voor DEH te laten spelen. Dit gerespecteerde duo reisde ook mee naar een
uitwedstrijd in de Krimpenerwaard.
Het betekende in die tijd: met de tram
naar de Blaak, bus naar Capelle, overvaren met het veer van Gebroeders
van de Ruit naar Krimpen en tenslotte
lopen naar het voetbalveld. Wachtend op het veer in Capelle kondigde
Coryfee-I aan: “Ik ga die pont niet op,
ik ga terug.” Pogingen hem over te
halen mislukten. De supporters vervolgden de reis zonder hem, zagen de
wedstrijd en kwamen weer bij de pont
voor de terugreis. Verbazing alom
toen Coryfee-I daar ook verscheen.
Blijkbaar op de heenweg in zijn eentje
overgevaren. Het was in ieder geval
een opluchting de spijbelaar weer bij
het clubje te hebben voor de terugreis.
Maar dat bleek een misrekening. Hij
weigerde ook nu aan boord te gaan,
beweerde een afspraak te hebben in
Krimpen en verdween in die richting.
De oprijlaadklep aan de achterzijde
van het veer werd opgehaald en langzaam verwijderde het veer zich van de
kade. Plotseling dook de achterblijver
weer op, rende de steiger af het water
in, richting veer en bleef halverwege
tussen wal en veer spartelend drijven
op de panden van zijn regenjas. De
veerman stopte het veer en trok de
druipende Coryfee-I met een pikhaak
aan boord. Coryfee-II, snel de schrik
meester en blij met de goede afloop,
legde een hand op de schouder van
zijn kleddernatte kompaan en merkte
glimlachend op: “Vroeger was ik de
betere voetballer, ik zag net dat ik ook
de betere zwemmer ben.”
Peter Zwang, Capelle a/d IJssel
pezet@hetnet.nl
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Wie weet meer over Lea?
Ik kreeg een ansichtkaart in handen
uit 1938, gericht aan Marietje van
den Boomen in Rotterdam. Ene Lea
laat weten dat ze in het in burgeroorlog verkerende Spanje is, maar dat de
strijd tegen de fascisten voorspoedig
verloopt en 1938 de overwinning zal
brengen. Och arme, wie weet of Lea
nog heeft meegekregen dat Franco
tot 1975 dictator van Spanje bleef.
Ik weet niet wie deze Lea was. En de
kans dat we iets over haar te weten
kunnen komen is niet groot, maar de
moeite van het proberen waard. Ik
ben initiatiefneemster van de website
spanjestrijders.nl (waar veel Rotterdammers op staan) beheerd door het
IISG ( Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis). Het zou mooi
zijn als iemand iets weet over deze
Lea en dit wil laten weten.
Yvonne Scholten, yvonnescholten@
gmail.com

Rotterdamse recepten
Ik ben op zoek naar oude Rotterdamse
recepten. Op het internet kom ik niet
verder dan uierboord, maasstroompjes en patatje oorlog. Ook navraag
bij diverse mensen leverde niets op.
Misschien weet een van de lezers daar
antwoord op? Ik wil graag de oom en
tante van mijn man verrassen met een
Rotterdamse maaltijd.
Carola van der Sluis
cvrcoaching@gmail.com
Laurenskerk
Als 88-jarige Rotterdammer lees ik
altijd met grote interesse elke nieuwe
editie van De Oud-Rotterdammer - zo
ook die van 18 september, waarin diverse artikelen staan over onze Grote
of St. Laurenskerk. Vooral de foto van
de ruïne van de Laurenskerk op de
voorpagina trof mij bijzonder. Ik kan
mij nog herinneren, dat ik als 10-jarig

knulletje tezamen met mijn vader en
broers -die er niet meer zijn- door het
aangebrachte hek ben gegaan en wij
stiekem de kerk zijn binnen gegaan,
terwijl het puin steeds naar beneden
viel. Nu zweeft er in mijn gedachten,
dat ik op dat hek een bord gezien heb,
waarop stond “DIT GEBOUW STAAT
ONDER BESCHERMING VAN DE
FUEHRER” en dat wij ons daarover
vreselijk kwaad gemaakt hebben. Kan
iemand mij uit de droom helpen en
zeggen, of mijn gedachten juist zijn?
Bijvoorbaat dank
Johannes Conijn
IJsduiker 46
2903 WC Capelle a/d IJssel
Meisjes-ulo Schietbaanlaan
Wie herinnert zich nog juffrouw Simons en juffrouw Weyts uit 1963? De
een gaf Engels en de ander Duits. De
laatste gaf les omdat zij het niet laten

kon, maar zij had in Bergen op Zoom
zoveel geld dat zij het hele schoolgebouw wel kon opkopen.
Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl
Louisa A. Hohe
Ik ben op zoek naar Louisa A. Hohe
(1944), (Loes), dochter van Alexander
Johan Hohe (1913), hoofdwachtmeester bij de politie, en Cornelia
Jongste (1912). Zij woonde tijdens
de V-1 explosie in maart 1945 in de
Geertsemastraat en is daarbij mogelijk
gewond geraakt. Dit is voor historische documentatie over de V-1 op de
Treubstraat.
Dik Happe
dikhappee@gmail.com
Jacobusschool
Bij de parochiekerk St.Anthonius Abt,
Jan Kruyffstraat, hoorden twee scholencomplexen en een kleuterschool
- Hoofd juffrouw Van Lieshout. In de
Bruynstraat zaten een lagere school Hoofd de heer v.d.Poel, en een mulo
- Hoofd de heer Breugelmans (later
de heer Van Etten). Aan de Mathenesserdijk een meisjesschool, - Hoofd
juffrouw Van der Pol - en een jongensen meisjesschool - Hoofd de heer Van
Kempen. Van de meisjesschool was
de ingang in de Jan Kruyffstraat. De
kleuterschool was op de hoek Mathenesserdijk en Noordschans. Toen de
bezetting begon, werden de scholen
in de Bruynstraat en Mathenessedijk
bezet door de Duitse Grüne Polizei
(Ordnungs Polizei). Alle leerlingen
van de lagere scholen moesten ergens
anders les krijgen. Een deel ging
naar de oude Jacobusschool in de
Schoonderloostraat. Ik heb, met mijn
broer, onder leiding van een onderwijzer, met een handwagen boeken naar
de Schoonderloostraat gebracht. De
bezetters hadden alle schoolboeken in
een lokaal gelegd. Waar de kinderen
die niet in de Schoonderloostraat

terecht zijn gekomen naartoe zijn
gegaan is mij niet bekend. Ik begon,
september 1940, aan mijn eerste klas
mulo, in de bovenlokalen van de kleuterschool. Geen ideale toestand, want
er waren twee klassen mulo in een lokaal. Ik zat achteraan in klas 1 en twee
meter achter ons was een leraar aan
het lesgeven aan een andere klas. Ik
ben benieuwd of er nog oud-leerlingen
zijn die weten naar welke scholen de
rest van de leerlingen is gegaan.
Steef Janzen
JSJanzen@kpnmail.nl
Velora radio
Zijn er nog mensen die informatie
of reclame- en advertentiemateriaal bezitten dat te maken heeft met
de Velora radiotoestellen die in de
periode 1945 tot ongeveer 1953 zijn
geproduceerd in de Velo fabriek aan
de Achterzeedijk in Barendrecht?

Ook ben ik nog op zoek naar Velora
toestellen uit die periode.
Jany Terlouw
0180-623107
terlouw1956@gmail.com
Koor De Meezingers
Wij willen graag met ons gezelligheidskoor optreden in verzorgings- en verpleeghuizen. Tegen een
geringe vergoeding kan op ons een
beroep worden gedaan. Het is ons
streven mensen blij te maken en te
laten meezingen met onze gezellige Nederlandse liedjes. Het koor
bestaat uit 30 zangers/zangeressen en
twee accordeonisten. Wij komen uit
Hoogvliet-Rotterdam. Ook optredens
voor korenfestivals in een omtrek tot
80 km zijn van harte welkom.
ellie.vanmeggelen@gmail.com
0634127132

Waar is deze foto genomen?
Kan iemand mij misschien vertellen waar deze foto in Rotterdam genomen
is? Hij is ongeveer in 1938 gemaakt. De middelste man is mijn vader. Ik zou
graag (als die nog bestaat) naar die plek willen gaan en daar een foto willen
maken.
W. Steine
W.Steine@kpnplanet.nl

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

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

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

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

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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een Oekraïense dansgroep op te treden
op een bijeenkomst, Patenschafts
Begegnung der Pommern Jugend, in
samenwerking met de DJO in Schleswig Hessen in Lübeck vlakbij de
toenmalige zonegrens aan de Oostzee.
We zijn daar met zestien dansers, drie
muzikanten en de echtgenote van de
dansleider heengegaan met de trein.
Vrijdagavond tegen 8 uur vertrek van
station Rotterdam Noord en aankomst
in Lübeck om 3.40 uur. Keurige
ontvangst en daarna kwartier maken in
twee grote tenten, mannen en vrouwen
gescheiden, want Ordnung muss sein,
op stretchers en nog even slapen. We
waren met ongeveer 2000 deelnemers.
Er pasten zestien personen in een tent,
dus het tentenkamp was erg groot. Na
het ontbijt brachten we een bezoek
aan de zonegrens met een rondrit
door de stad en een bezoek aan een
museum. ‘s Avonds een grote jongeren
dansavond met diverse optredens van
de buitenlandse en diverse Pommernjeugd dansgroepen. Het was ook de
tijd van de tienjarige herdenking van
de opstand in de DDR van 16 juni
1953 en dat het Deutsche Reich na de
oorlog in drieën was opgedeeld: West
Duitsland, DDR en het deel Pommern,
dat was verdeeld onder Polen en Rusland. En daar had men bezwaar tegen,
dus: “In drieën gedeeld? Nooit!”
Op zondag eerst een theater bezocht
en ‘s middag weer opgetreden in het

Rectificatie
Twee foto’s bij het artikel van Jaap
Kooreman ‘Hannesen op roltrappen
Maastunnel’ De Oud- Rotterdammer,
Dinsdag 4 september 2018 op pagina
17 waren van © Aart Klein / Nederlands Fotomuseum resp. © Herbert
Behrens / Nederlands Fotomuseum.
3 geteilt? Niemals!
Ik ben van ‘44 en kwam in 1954 in
Rotterdam wonen. Mijn vader was
geboren en getogen Rotterdammer
(Bospolder). Ik woonde op diverse
adressen in Overschie, na mijn trouwen vlakbij de Heemraadssingel en
in Kralingen en verhuisde in verband
met werk in 1982 naar Nieuwegein.
Als oude import-Rotterdammer krijg
ik altijd via een vriendin met wat
vertraging De Oud-Rotterdammer en
lees die dan met veel plezier. Zo kreeg
ik ook DOR van 26 juni 2018 en daar
stond het verhaal over kriebelige
uurtjes in het hooi. Daarbij stond een
Duitse poster van ‘3 geteilt? Niemals!’
uit 1963. Daaraan heb ik ook een herinnering. Ik danste bij het Rotterdams
Volksdans Centrum en de leider, Jo
Christe, had in heel Europa contacten binnen de volksdanswereld, van
Joegoslavië tot Zweden en van Ierland
tot Hongarije. Via een kennis van een
van de contacten werden wij als Nederlandse volksdansgroep uitgenodigd
om als internationale groep samen met
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openluchttheater met als thema “In
Lied und Tanz lebt jeder Heimat”. ‘s
Avonds gezamenlijke zang en een
stille mars. Het was tenslotte een
herdenking. Na afloop een gezellige
avond als contrast. Maandagochtend
een kranslegging en ‘s middags weer
een optreden, daarna gingen we zitten
in het publiek. Daar kregen we in
het kader van de Heimatvertriebenen
een toespraak. Die ging nogal op de
manier waar onze ouders nog herinneringen aan hadden aan de leider
van Duitsland uit de tijd van het
verblijf door onze niet-uitgenodigde
Oosterburen. Onze dansleider besloot
niet langer te blijven en we zijn als
groep opgestapt. Nu droegen onze
vrouwen het Arnemuidens kostuum,
met van die witte kanten schelpkappen
van ongeveer 35 cm breed en zo’n 20
cm hoog. Die acht kappen vielen dus
erg op toen we wegliepen. We hebben
daarna ‘s avonds nog opgetreden.
Dinsdagochtend om 2.30 uur weer
in de trein en om ongeveer 10.40 uur
weer op station Noord. Het was heel
vreemd, we waren goed en verbroederden met de Duitse jongeren en de
Oekraieners, maar we zijn nooit meer
uitgenodigd door die organisatie.

Startbijeenkomst Wederopbouw en het Baankwartier
Platform Wederopbouw Rotterdam en DIG IT UP houden maandag 8 oktober
van 19.00 tot 20.30 uur gezamenlijk een startbijeenkomst van het project
‘Wederopbouw en het Baankwartier’. Met dit project worden de geschiedenis
en de sfeer van deze bijzondere wederopbouwwijk in beeld gebracht en bewaard. De bijeenkomst is aan de Schiedamsedijk 62a en gratis toegankelijk.
Vooraf aanmelden hoeft niet.
Platform Wederopbouw Rotterdam en DIG IT UP onderzoeken welke
betekenis het Baankwartier heeft voor bewoners, ondernemers, werkenden
of bezoekers. Onder het genot van een drankje wordt bij de startbijeenkomst
toegelicht hoe het project er uitziet en wat er gaat gebeuren. De aanwezigheid van betrokkenen bij het Baankwartier is hoe dan ook belangrijk. Hebt
u nog foto’s, dia’s, filmpjes of voorwerpen over de Schiedamsedijk of het
Baankwartier? Neem ze mee, dan worden het beeldmateriaal, voorwerpen en
uw herinneringen verwerkt in een tentoonstelling.
Foto: De Schiedamsedijk tijdens de metro-aanleg.

Pieter Schildt
Nieuwegein
pieter.schildt@gmail.com
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Deze keer hebben we weer een leuke prijs. Vijf prijswinnaars
krijgen ieder een exemplaar toegestuurd van het boek ‘Onder
wuivende palmen’ van Kees de Bakker, dat gaat over de geschiedenis van de Kilima Hawaiians die meer dan 50 jaar hun publiek
in de ban hielden van de Hawaii-muziek. Drijvende krachten
daarachter waren Bill en Mary Buysman, Wim van Herpen en
Luut Buysman.
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Velen hadden dat goed. We kregen weer stapels inzendingen binnen, digitaal en via de post. Daaruit hebben we vijf
45
winnaars geloot44 die ieder twee
toegangskaarten46ontvangen voor KreaDoe, de beurs over creatief actief zijn, die van
48
49
3147 oktober tot en met 4 november
wordt gehouden in de Jaarbeurs
in Utrecht. De prijswinnaars zijn: L. Booster, H.
Voerman, E.F. 50
van der
en W.A. Broekman.
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67
69
70 12. landkikker;
71
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72
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75
76
vroeger; 27. pagina (afk.); 28. soort gereedschap; 30. waterloop; 31. eikenschors; 32. smekend dringend verzoek; 33. runderen (alge77
80 plantengeslacht;
81
mene
benaming);7835. opstandeling; 37. vrouwelijk (afk.);7938. vlinderbloemig
41. vertragingstoestel; 42. onbeschaamde
vent; 44. de 82stand der edelen; 46.83glasruit met haar omlijsting; 47. 84
vulkaan op85Sicilië; 48. grofkorrelig hard gesteente; 49. tamelijk koel;
50. schoorsteenzwart; 52. overjas van dunne stof; 54. liggend (in bed) zich telkens omkeren; 56. Lijst Pim Fortuyn (afk.); 58. watersport;
86
61.
Nederlandse rivier; 62. logeergelegenheid voor een87nacht; 64. wandversiering; 65. zandgrond in een getijdenwater; 67. Indische
praatvogel; 68. mollengang; 70. voedingsmiddel bereid uit het merg van sommige plantensoorten; 72. hoogste punt van een hellend
Horizontaal 1. citadel (slot); 7. zeer grote behaarde olifantachtige uit de pleistocene ijstijd; 12. landkikker; 13.
dak;
73. papierachtig
materiaal
gemaakt
van huid;
76.hoogst
voormalig
TV-programma
van Jan
77. maanstand (afk.); 78. sieraad;
hoofdslagader;
14. slangvormige
vis; 15.
jongensnaam;
17. het
ontwikkelde
wezen; 19. bladader;
21. Lenferink;
bijvoeglijk naamwoord (afk.); 22. geneesmiddel; 24. heiwee in de tijd; 27. pagina (afk.); 28. soort gereedschap; 30.
79.
ongewassen (groezelig); 81. lengtemaat (afk.); 82. naalboom; 83. verdieping; 84. ontkenning; 86. het bij een slot behorend werktuig;
waterloop; 31. eikenschors; 32. smekend dringend verzoek; 33. runderen (algemene benaming); 35. opstandeling;
37.doen
vrouwelijk
87.
alsof(afk.);
(iets38.of vlinderbloemig
iemand) nietplantengeslacht;
bestaat. 41. vertragingstoestel; 42. onbeschaamde vent; 44. de
stand der edelen; 46. glasruit met haar omlijsting; 47. vulkaan op Sicilië; 48. grofkorrelig hard gesteente; 49. tamelijk
2

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 11
OKTOBER 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of 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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koel; 50. schoorsteenzwart; 52. overjas van dunne stof; 54. liggend (in bed) zich telkens omkeren; 56. Lijst Pim ForVerticaal
tuyn (afk.); 58. watersport; 61. Nederlandse rivier; 62. logeergelegenheid voor een nacht; 64. wandversiering; 65.

een getijdenwater;
Indische praatvogel;
mollengang;
70. voedingsmiddel
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merg
1.zandgrond
etenszakin voor
soldaten; 2.67.Socialistisch
Partij68.
(afk.);
3. afgericht
(mak); 4. lusthof;
5.het
mannelijk
beroep; 6. zwaardwalvis; 7. toestel om
van sommige plantensoorten; 72. hoogste punt van een hellend dak; 73. papierachtig materiaal gemaakt van huid;
gewassen
glad
te maken;
(bericht);
9. sieraad;
mal (onbenullig);
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oosterlengte
(afk.); 11. hamertje dat op het uiteinde
79. ongewassen
81.
76. voormaliglinnengoed
TV-programma
van Jan
Lenferink;8.
77.tijding
maanstand
(afk.); 78.
lengtemaat (afk.); 82. naaldboom; 83. verdieping; 84. ontkenning; 86. het bij een slot behorend werktuig; 87. doen
van
zit en
snaar raakt; 16. projectieplaatje; 18. zandheuvel (duin); 20. boomsoort; 21. verfrissing; 23. vulkanisch product;
alsofeen
(iets toets
of iemand)
nietde
bestaat.
25.
broos
(breekbaar);
26.
Limburgse kleisoort; 27. bekende Braziliaanse voetballer; 29. gevaar opleverend; 32. rijwiel met hulpmotor;
Verticaal 1. etenszak voor soldaten; 2. Socialistisch Partij (afk.); 3. afgericht (mak); 4. lusthof; 5. mannelijk beroep;
mal neerslag;
(onbenullig);42.
10. oos6. zwaardwalvis;
7. toestel36.
om kort
gewassen
linnengoed glad
te maken; 8. tijding
(bericht); 9. 40.
34.
plechtige
belofte;
samengevat;
37. nagerecht;
39. kansspel;
geestelijke; 43. overblijfsel van een vervallen
terlengte (afk.); 11. hamertje dat op het uiteinde van een toets zit en de snaar raakt; 16. projectieplaatje; 18. zandheuvel
(duin);
20.
boomsoort;
21.
verfrissing;
23.
vulkanisch
product;
25.
broos
(breekbaar);
26.
Limburgse
kleisoort;
gebouw; 45. landelijk rechercheteam (afk.); 46. rood (Engels); 51. sullig persoon; 53. afgemat; 54. iemand die zich verbeeldt veel of
27. bekende Braziliaanse voetballer; 29. gevaar opleverend; 32. rijwiel met hulpmotor; 34. plechtige belofte; 36. kort
alles
te weten;
55. jongensnaam;
algemene
voor
bolgewassen;
57. stoer
(flink); 59. rivier in Oostenrijk; 60. Viking; 62.
37. nagerecht;
39. kansspel;56.
40. neerslag;
42. benaming
geestelijke; 43.
overblijfsel
van een vervallen
gebouw;
samengevat;
45. landelijk rechercheteam (afk.); 46. rood (Engels); 51. sullig persoon; 53. afgemat; 54. iemand die zich verbeeldt
afzettingsgesteente
(delfstof);
63. bewust
onwaarheid
spreken;
66. haarkrul;
jongensnaam;
68. toegepast natuurwetenschappelijk
veel of alles te weten; 55.
jongensnaam;
56. algemene
benaming voor
bolgewassen;
57. stoer67.
(flink);
59. rivier in
Oostenrijk; 60. Viking; 62. afzettingsgesteente (delfstof); 63. bewust onwaarheid spreken; 66. haarkrul; 67. jongensonderzoek
(afk.); natuurwetenschappelijk
71. vlakgom; 73. glas
of pot(afk.);
bier;71.74.vlakgom;
rijstbrandewijn;
van mond; 78. mannetjeshond; 80. hertensoort; 82.
naam; 68. toegepast
onderzoek
73. glas of pot75.
bier;deel
74. rijstbrandewijn;
75. deel van mond; 78. mannetjeshond; 80. hertensoort; 82. lidwoord; 85. erbium (scheik. afk.).
lidwoord;
85. erbium (scheik. afk.).
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800

Humanitas Nieuws!

klantenservice@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
Op deze pagina informeren wij u over
Volg ons op

activiteiten, projecten en nieuwe
ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Lid worden van de cliëntenraad van Humanitas
Rotterdam: is dat iets voor mij?
In deze tijden van veranderingen in de

voldoening en u oefent invloed uit op de

ouderenzorg is de belangenbehartiging,

kwaliteit van de zorgverlening. Ook wordt

de medezeggenschap en het bewaken van

u in staat gesteld om trainingen te volgen

de kwaliteit van de zorg van groot belang.

en uw vaardigheden verder te ontwikke-

Deze kerntaken, die bij wet zijn vastge-

len.

legd, vormen de basis van het werk van
de Cliëntenraden van Humanitas. Het be-

Heeft u belangstelling?

stuur van Humanitas moet bij beslissin-

Heeft u belangstelling om in een Cliën-

gen rekening houden met het advies van

tenraad van Humanitas zitting te nemen?

de cliëntenraad.

Dan nodigen wij u van harte uit om verder te lezen. Ook als u geen cliënt bent

Binnen Humanitas functioneren per ge-

bij Humanitas en ook niet de partner of

bied één of meer cliëntenraden. Daar-

een familielid van een cliënt bent, komt u

naast is er de Centrale Cliëntenraad. Deze

in aanmerking als cliëntenraadslid. U zit

houdt zich bezig met het behartigen van

er natuurlijk niet gelijk aan vast. U kunt

 willen opkomen voor de gemeenschap-

keer per maand kunnen komen vergade-

gemeenschappelijke belangen van cliën-

eerst als aspirant-lid goed kennismaken

pelijke belangen van alle cliënten

ren op een centrale plek

ten van Humanitas. De Centrale Clien-

met het werk voor u zich er meer langdu-

 mee willen opletten of er ontwikke-

tenraad voert regelmatig overleg en heeft

rend aan verbindt.

lingen zijn die voor cliënten van belang

Herkent u zich hierin?

kunnen zijn

Neem dan contact op met onze klanten-

Voor de diverse cliëntenraden van Huma-

 een kritische, positieve instelling heb-

service, via 010 27 13 800.

tevens overlegvergaderingen met de Raad
van Bestuur van Humanitas.

nitas in Rotterdam zoeken wij mensen die

ben en gericht zijn op samenwerking

U kunt ook mailen naar naar de ambtelijk

Het lidmaatschap van een cliëntenraad is

 belangstelling hebben, al dan niet uit

 gericht zijn op het vinden van oplos-

secretaris van de centrale cliëntenraad:

vrijwilligerswerk. Het is een onbezoldig-

eigen ervaring, voor mensen die gebruik

singen

centraleclientenraad@stichtinghumani-

de functie, u ontvangt geen salaris, wel

maken van de zorg en daarbij afhankelijk

 zich kunnen inzetten gedurende mini-

tas.nl.

een onkostenvergoeding. Het werk vraagt

zijn van de zorg- en dienstverlening van

maal een dagdeel per maand om de nodi-

nogal wat van u maar u krijgt ook veel

Humanitas

ge papieren te lezen en ook minstens een

Tentoonstelling en boekpresentatie ‘Rotterdammers
van Humanitas’ in Museum Rotterdam

Vragen over opname in een verpleeghuis?
Snelle opname gewenst?
Bij elkaar blijven ondanks verpleeghuisopname?

Het was een gezellige drukte afgelopen

te exposeren en de link legde naar het feit

vrijdag 21 september tijdens de opening

dat Humanitas gekozen is tot Echt Rot-

van de tentoonstelling Rotterdammers

terdamse Erfgoed, waarover binnenkort

van Humanitas en de presentatie van het

het eerste deel in een boekenreeks wordt

gelijknamige boek. Voor het boek met por-

gepresenteerd. Humanitas bestuursvoor-

tretten van de hand van journalist Sander

zitter Gijsbert van Herk dankte daarna op

Grip en foto’s van Marieke Odekerken was

zijn beurt het museum en vertelde trots te

veel belangstelling en aan de uitnodiging

zijn op het feit dat er met zoveel organisa-

voor de presentatie hadden dan ook ver-

ties van veel verschillende disciplines kan

Zaterdag 29 september was het zover.

zoals kindercentrum Het Kompas, Wel-

schillende vertegenwoordigers van maat-

en mag worden samengewerkt. Van Herk

Na een ingrijpende verbouwing ging het

zijn op de Hoek, het Centrum voor Jeugd

schappelijke organisaties gehoor gegeven.

bood vervolgens aan beide auteurs het

Huis van de Wijk De Hoekstee in Hoek van

en Gezin, VraagWijzer en de stadswinkel.

Directeur Paul van Laar van het Museum

eerste exemplaar van het boek aan (zie

Holland van start. Burgemeester Abouta-

Daarnaast is De Hoekstee nog steeds het

Rotterdam gaf een korte algemene inlei-

foto). De tentoonstelling bestaande uit 20

leb verrichtte de openingshandeling in

onderkomen van verschillende Hoekse

ding waarna Nicole van Dijk nog eens ver-

van de portretten is tot 4 november a.s. te

aanwezigheid van Welzijn op de Hoek

verenigingen. Om alle bestaande en nieu-

telde waarom Museum Rotterdam Huma-

zien in de hal van Museum Rotterdam aan

(een samenwerkingsverband van Vitis en

we gebruikers een mooi plekje te geven, is

nitas de gelegenheid gaf in het museum

het Rode Zand 26.

Humanitas), direct omwonenden en alle

De Hoekstee de afgelopen maanden ver-

gebruikers. Het openingsfeest voor alle

bouwd en van binnen en buiten helemaal

Hoekenezen volgt binnenkort.

opgeknapt.

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800
Burgemeester opende geheel verbouwde Huis van
de Wijk De Hoekstee in Hoek van Holland

Huis van de Wijk De Hoekstee (Mercator
weg 50) is dé ontmoetingsplek voor alle
inwoners van Hoek van Holland, jong en
oud. U kunt er vrijwilligerswerk doen, een
taalcursus of les in gezond eten volgen,
sporten of gewoon even binnenlopen als
u behoefte heeft aan contact. Ook kunt u
er samen met andere bewoners zelf activiteiten organiseren. En wel zo handig: in
het Huis van de Wijk zitten allerlei maatschappelijke organisaties onder één dak,

