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Gastarbeiders bij Van Gend & Loos
Ze werden geronseld in
eenvoudige dorpjes in Turkije
om hier in het drukke Rotterdam te werken bij onder
andere Van Gend & Loos aan
de Westzeedijk. Goedkope
arbeidskrachten, die in eenvoudige pensions werden ondergebracht. Zes man op een
kamer was geen uitzondering.
Door de wisselende diensten
waren drie bedden genoeg.
Ver van huis en haard moesten ze
hun eentonige werk verrichten. In de
nachtdienst bijvoorbeeld en na een
paar uur slaap kwam je ze dan tegen
in de stad. Of op de markt, waar de
gulden een daalder waard bleek te
zijn. Ze waren grote afnemers van
collega Jan Schippers, die groente
kweekte en verhandelde onder de collega’s. Vooral zakken uien bleken een
gewild product, maar ook eieren, sla
en andere groentes. Ze waren gewend
gezond en lekker te eten. Ooit nodigde
Halil mij uit voor een etentje. Een heel
fijne Turkse collega en ik heb gesmuld
van een heerlijk bereide maaltijd.
Taalbarrière
Vooral in het begin was de taal een
grote barrière en bleef het bij handenen voetenwerk. Maar het regelmatig
gebruik van het talenpracticum en
lessen Nederlands, die in een speciale
oplegger werden gegeven, wierpen
hun vruchten af. Die oplegger heb ik
ooit eens met mijn trekker naar de
regio Den Haag gebracht. Uiteraard
liep er ook een tolk bij ons. De heer
Ösbek was een vriendelijke Turk, die
de Nederlandse taal heel goed machtig
was. Hij hielp zijn landgenoten ook
bij het invullen van papieren en documenten en legde uit wat de bedoeling
was, wat werk betreft. Later, toen zijn
diensten als tolk niet meer zo nodig
waren, heeft hij het nog tot loodsbaas
gebracht. Dat werk bestond voornamelijk uit het rijden met de vorkheftruck
en daarmee het laden en lossen van de
wagons in onze loodsen. Best zwaar
werk, waarbij je zeer behendig met die
heftruck moest omgaan in die beperkte
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ruimte van een wagon. Het daarbij
over korte stalen inrijplaten hobbelen
met die zware truck zonder vering
bleek een behoorlijke aanslag op de
gezondheid van de heren heftruckchauffeurs. Ook de ongelijk liggende
stelconplaten waren obstakels die voor
de nodige rugklachten zorgden.
Aanpassingen
Vooral ‘s winters was het werk zwaar
in die onverwarmde loodsen. Een
paar jassen over elkaar moesten de
ergste kou weren en de schoenen in de
magnetron tijdens de pauze was een
poging de voeten warm te houden.
Helaas zorgden de stalen neuzen voor
een vonkenregen in de magnetron.
Ook stelden de collega’s, die hun eten
opwarmden in de magnetron, de sokken niet bepaald op prijs.
Ons bedrijf zorgde voor aanpassingen
voor Turkse collega’s. Zo werd de wcpot uit een toilethokje gesloopt, toen
bleek dat de heren zo gewend waren
op de hurken te zitten tijdens hun
grote boodschap, dat menig wc-bril
het moest ontgelden. Er kwamen een
paar voetafdrukken in beton en een

gat in de vloer om hen van dienst te
zijn. Integreren of zich aanpassen aan
onze leefgewoonten was niet zo heel
belangrijk. De gastarbeiders zouden
toch maar een beperkte tijd blijven en
daarna naar eigen land terugkeren.
Aardige kerels
Hoe anders zou het allemaal verlopen.
Om ongelukken te voorkomen werd in
een leegstaand lokaal een gebedsruimte ingericht. Want soms wilde een Nederlandse collega een wagon inrijden,
terwijl daar net een Turkse collega op
een stuk karton bezig was zittend op
zijn knieën de profeet Mohammed aan
te roepen. De blik op het oosten, bijna
ten prooi aan de lepels van de vorkheftruck van zijn geschrokken collega.
Tja, ook voor ons was het wennen,
met die nieuwe gasten. Maar je raakte
aan ze gewend en het bleken gewoon
aardige kerels net als iedereen bij Van
Gend & Loos. Als je ze na een nachtdienst nog even meekreeg als bijrijder
naar de grossiers, had je niet zo veel
aan ze. Na een hele nacht laden en lossen waren ze te moe om ook nog een
oplegger met het handje te lossen. Er

kwam gewoon geen gang in. Dus liet
ik ze maar liever in de cabine slapen
om zelf lekker te kunnen doorwerken.
Voor mij hoefden ze niet mee, maar
die gasten pakten elke mogelijkheid
aan om een extra centje te verdienen.
Het grootste deel van hun loon stuurden ze naar familie in het thuisland.
Van een wat oudere Turkse collega begreep ik dat ze tot een zekere leeftijd
geacht werden voor de hele familie
te zorgen. En als ze oud waren, was
een jonger familielid aan de beurt. En
konden ze verder in het theehuis met
andere ouderen hun verhalen delen
of een paar geiten en kippen hoeden.
Een prima bestaan als je verder niks te
wensen of ambities had.
Gewend
Maar het liep anders. Gewend aan
ons bestaan werd het steeds lastiger
terug te keren. Met een oude Transit
koelkasten en wasmachines naar
Turkije vervoeren, wat ze in het begin
nog deden, was niet meer van deze
tijd. Het was handiger familie te laten
overkomen om zich hier te vestigen.
En zo kwamen er steeds meer Turkse

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
met mogelijkheid tot verkoop of veiling

010 418 23 33 | www.hess.nl

030-6063944 / www.mpo.nl

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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VOOR OUD GOUD

GRATIS TAXATIE

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

medemensen bij. Ze vestigden zich
in oude wijken, waar woningen nog
betaalbaar bleken. Er verschenen
moskeeën, waar wij in het begin nogal
verbaasd van opkeken, maar nu al
aan gewend zijn. En net als elk ander
gezin kregen ze kinderen, die soms
moeite hadden met de twee culturen
waarin ze beland waren en opgevoed
werden. Vooral omdat die culturen zo
verschilden. Ook hun kinderen kregen
kinderen die hun plekje in deze samenleving opeisten. Maar nog steeds
met de blik op dat verre land van hun
voorouders. Dat heeft veel tijd nodig
en zal hopelijk op den duur slijten.
Ach beste lezers, kijk nou naar ons
eigen bestaan. Vroeger zorgde hier de
man ook alleen voor de inkomsten en
runde de vrouw het huishouden. Maar
tijden veranderen en wij moeten mee.
Al is het maar voor het geluk van onze
kinderen. Stil staan is allang geen
optie meer, al trachten we wel zoveel
mogelijk de waarden en cultuur van
ons land te behouden.

UW VERTROUWDE JUWELIER

BEN VIEGERS TE KOOP GEVRAAGD
TEL. 010-2269232

CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03
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www.venrooytandtechniek.nl

Wij zijn er om u te helpen

24 uur per dag bereikbaar.

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door
de kleine details. Door aandacht en kennis van
zaken. Door rust en planning.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
uitvaart moet worden omringd met
zorg en respect.

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Al bijna 40 jaar uw
senioren specialist!!

Senioren ledikanten vanaf: € 239,Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

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

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- 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

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

NAAM: DONOVAN FELTER

NIEUWE
SNEAKERS OF
MIJN ZORGVERZEKERING
BETALEN?
‘Ik heb mijn les geleerd. Wat hoort bij een gezonde financiële
huishouding? Dat je vooruitkijkt.’ Kijk voor het uitgebreide verhaal van
Donovan op www.komuitjeschuld.nl
Veel Nederlanders hebben geldzorgen. En die zorgen worden
vaak groot omdat de meeste mensen gemiddeld 5 jaar wachten met
hulp zoeken. Hulp nodig? Ga langs bij een VraagWijzer of het
Jongerenloket. Of bel 14010.

- €6.178

KOMUITJESCHULD.NL
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‘Kaufmann failliet op dag vaders crematie’
Op 15 oktober stond er een stukje in uw krant onder de kop: “Kaufmann stinkend (goed) bedrijf.” Daarin komen twee oud-medewerkers aan het woord met hun herinneringen aan het bedrijf. Ik ben
een zoon van Cornelis Johannes Willemsen (hij had er vijf, plus acht
dochters) die veertig jaar bij de firma heeft gewerkt, aanvankelijk
als boekhouder, vervolgens als procuratiehouder en tenslotte als
onderdirecteur. Zelfs na zijn pensionering werd hij nog jarenlang
wekelijks met een dienstauto opgehaald om nog één dag in de
week voor de firma te werken. Ze konden hem niet missen.

We woonden tijdens de oorlog en de
jaren vlak erna op loopafstand van het
bedrijf en als ik van mijn vader met de
bolderkar enveloppen met postzegels,
inderdaad vooral van Eva Peron, of
oude telefoonboeken mocht komen
ophalen (er heerste papierschaarste
en oud-papier bracht per kilo wel wat
op), sloeg de stank me op mijn keel.

een enorm schilderij dat heel lang in
onze ‘voorkamer’ heeft gehangen. En
ik weet dat mijn oudste broer een manier had gevonden om het gedenaturaliseerde zout, dat voor het conserveren
van de huiden werd gebruikt, voor
consumptie geschikt te maken.
Dat zout bleek een kostbaar ruilmiddel
en werd onder andere geruild tegen
tien flessen raapolie, waarvan ik me
de smaak nog goed herinner en die
tijdens de hongerwinter als vervanger
diende voor de boter of margarine op
onze uiterst schaarse boterhammen.

Ruilmiddel
Eén van uw zegslieden zegt dat hij
niet weet wat er tijdens de oorlog met
het bedrijf is gebeurd. Veel weet ik er
ook niet van, alleen weet ik dat mijn
vader naast een Duitse ‘Sachverwalter’ op zijn post is gebleven nadat het
Amerikaans-joodse bedrijf door de
bezetter was geconfisqueerd. Hij is
daarvoor na de oorlog beloond met

Groot sociaal hart
Mijn vader was een uiterst gelovige
katholiek. Van de socialisten moest
hij niets hebben en als de VARA uit
de radio klonk, ging die uit. Maar dat
nam niet weg dat hij een groot sociaal
hart had. Uw (eerste) zegsman zegt
dat het bedrijf zeer goed was voor
zijn personeel en aangezien hij als
onderdirecteur het personeelsbeleid

Het Amerikaans-Joodse bedrijf
handelde in huiden, onder andere, of
vooral, uit Argentinië. En die huiden
stonken. Ze stonken zelfs heel erg.

Het pand van Kaufmann aan de Westzeedijk. Foto: Jan Roovers Arnoud Voet

in zijn portefeuille had, zal dat voor
een groot deel door hem bepaald zijn
geweest. Ik heb dan ook altijd gehoord
dat hij bij het personeel, met name ook
bij het witte boorden-personeel, erg
geliefd was.
Ik herinner me nog dat bij de watersnoodramp van 1953 ook delen van
Rotterdam-Zuid onder water kwamen
te staan en aangezien daar nogal wat
werknemers van het bedrijf woonden,
liet mijn vader, hoewel het zondag
was, een auto (”wagen”, zei hij altijd)
van het bedrijf komen om met eigen
ogen te zien hoe het met die mensen
gesteld was.

CCtje Feijemoord

c foto burosolo.nl

Het zal in de late jaren vijftig zijn geweest dat in de Kuip het
Nederlands elftal een wedstrijd speelde tegen onze Zuiderburen.
De beroemde Holland- België-wedstrijden waren hoogtepunten in
het seizoen. Achteraf denk ik dat die partijen eigenlijk nergens
over gingen, voor een EK of WK of zo, of vergis ik mij daar in? Het
ging gewoon om de wedstrijd zelf en er werd op het scherp van
de snede gespeeld.

Cox Column

Beroemde Belgen uit die jaren waren
bijvoorbeeld Anoul, de back, die zeer
aanvallend speelde, hetgeen toen heel
bijzonder was, de keeper Meert van
het Brusselse Anderlecht, evenals de
middenvoor Jef Mermans, af en toe afgewisseld met Rik Coppens die van de
Antwerpse club Beerschot was. Legendarisch waren de duels tussen Coppens
en de Nederlandse stopperspil Rinus
Terlouw, eerst van DCV en later van
Sparta (Het verhaal gaat dat Terlouw
tot groot verdriet van zijn moeder, want
in strijd met zijn geloof, bij Sparta ook
op zondag ging spelen en later op haar
sterfbed daarvoor vergiffenis kreeg als
hij beloofde zich nooit meer met alles
wat met voetbal te maken had te bemoeien; tot zijn dood was het dan ook
onmogelijk met hem daarover contact
te krijgen. Weet iemand dit beter?).
Maar omstreeks 1954 zag de KNVB

eindelijk het licht, onder andere
gestimuleerd door de legendarische
Feijenoordvoorzitter Kieboom, en werd
hier het (semi-)profvoetbal ingevoerd,
wat tot gevolg had dat Nederlandse
profs uit het buitenland terug kwamen,
hetgeen het voetbal hier te lande een
enorme stimulans gaf; ik denk aan Faas
Wilkes, Bertus de Harder en keeper
Frans de Munck.
Een andere beroemdheid was Kees
Rijvers, die bij Feijenoord kwam
voetballen, ik schrijf de naam van de
club met een lange IJ, want dat was
toen nog zo. Rijvers speelde samen met
zijn ploeggenoot Coen Moulijn, (’Coen
Meloen’) in het Nationale Elftal. In
bovengenoemde wedstrijd in de Kuip,
toen al verreweg de beste locatie voor
een interland, in Antwerpen was dat
de zogenaamde Hel van Deurne, ik
herinner mij een paar regels van het
beroemde lied van Jan de Cler, hetgeen

Leerlooierij
Uw zegsman heeft het ook over de
Langstraat als het gebied in Brabant
waar veel leer naartoe ging voor onze
schoenenindustrie. Er gingen veel huiden naartoe, die daar werden gelooid
en tot leer verwerkt.
Ik ben als kleine jongen nog wel eens
mee geweest naar zo’n leerlooierij,
toen mijn vader de jaarlijkse voetbalwedstrijd bezocht tussen het elftal van
Kaufmann (Carola, naar het telexadres
van de firma) en een elftal van de
leerlooiers, de Geitenbreiers. Daar
zijn nog filmbeelden van in de familie,
want mijn vader was een enthousiast

hij zong als de KRO de uitzending
had, dat ging beurtelings per omroep,
je kunt het je bijna niet meer voorstellen, de NCRV kreeg alleen de beurt
op doordeweekse dagen, die had geen
zendtijd op zondag, Jan de Cler:
“De massa keek gespannen naar wat
ging gebeuren uit,
En wachtte zich het mikmak op het
ventje met de fluit.
Toen brak het groot moment aan, en de
Duivel won de toss,
En na het snerpend fluitje ging de Hel
van Deurne los…
Hup Holland Hup… enzovoorts,
maar dit was dus in de Kuip, bent u
daar nog?, en in de eerste minuut hoorde je Rijvers roepen, iets van “Jaaa!”,
hij snelde naar voren, kreeg de bal van
Coen op zijn stropdas en scoorde, 1-0!
In de eerste minuut!
Het Nederlands elftal won die wedstrijd met 9-3. Het kan ook 9-0 zijn
geweest, dat weet ik niet meer. De
arme Belgische spil heette Nelissen.
De volgende dag schreven de Vlaamse
kranten dat er een “Feijemoord” had

amateurfotograaf en -filmer. Zwartwit,
uiteraard, en op 8 mm.
Faillissement
Uw zegsman vertelt ook dat zijn vader
in 1990 overleed en dat Kaufmann het
jaar daarna failliet ging. Mijn vader
stierf in het jaar dat de firma failliet
ging. Sterker nog, bij zijn crematie
waren twee oud-collega’s aanwezig
die vertelden dat het faillissement op
precies de dag van zijn crematie was
uitgesproken.
Frans Willemsen
fwwillemsen@upcmail.nl

plaats gevonden, de Kuip heette toen
nog officieel het Feijenoordstadion.
Ik moet daar de laatste dagen steeds
aan denken, omdat Feyenoord nu zelf
bezig is aan een Feijemoord. Hoe is
het mogelijk dat een topploeg, die nota
bene twee jaar geleden nog kampioen
was, zó kan wegzakken? Zó’n grote
vereniging met zó’n trouwe aanhang,
(overigens, jongelui, ga nou niet met
z’n allen de terugkerende bus bekogelen, zou je mij een plezier willen
doen?,) hoe kan het dat daar zó de klad
in komt? Ik kan het bijna niet uit mijn
toetsenbord krijgen, maar kijk naar
Mokum, hoe professioneel het er daar
aan toe gaat, kunnen wij dat niet? Wat
een droefenis.
Ik heb ooit geschreven, “Feyenoordsupporter ben je niet voor je lol”,
maar zó erg hoeft het nou ook weer
niet.
Ik wens Dick Advocaat veel sterkte en
alle mogelijke vormen van succes.
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JOKE DUBBELT

“Compact”
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Uitvaart v.a. € 4650

Profiteer van de speciale Kerst Korting

Kerstmarkten Valkenburg

3 dagen All Inclusive slechts € 127,127,- p.p.

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.

Kerst autoreis Bonte Wever / Assen
4 dagen All Inclusive slechts € 369,369,- p.p.

Kerst autoreis Asten / Brabant

5 dagen Nobis Hotel slechts € 285,285,- p.p.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

Kerst of Oud & Nieuw Wunderland
3 dagen All Inclusive slechts € 239,239,- p.p.

en nog veel meer sfeervolle
s– Kerst & Nieuwjaars reizen
Najaars–
voor alle vakanties zie:

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese
met een zachte binnenlaag.

COMFORTABEL
perfecte pasvorm
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plakken meestal
overbodig

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

in Appelscha bij het Drentse en Friese Wold

Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

•
•
•
•

Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***

4 dagen Kerst 24 - 27 dec. van € 265,
265,-- voor € 210,
210,-- p.p.
9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec - 1 jan. van € 675,
675,-- voor € 540,
540,-- p.p.
3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. - 1 jan. van € 195,
195,-- voor € 155,
155,-- p.p.

“All inclusive”

Uitvaart v.a. € 2950

 055 - 5059500

Kerst– en Nieuwjaarreizen

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”

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

UITVAARTZORG

Uitvaart v.a. € 2250

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

VERGOEDING

Maak een afspraak voor een GRATIS PROTHESE CHECK
en/of polijsten van je prothese! Meer informatie vind je
op onze website.

door uw
zorgverzekeraar

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw
stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels
aan het juiste adres.

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.

Stoffeerwerk U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair,
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
zitcomfort.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder.
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Nr. 202

Nieuwe plek voor concerten en congressen
De ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden was nog niet zo makkelijk, zo
bleek. Begrijpelijk, want ja, eerste palen zijn er natuurlijk bij honderden geheid in
de Maasstad. In dit geval ging het om de officiële eerste paal voor De Doelen zoals wij die nu kennen. Hij werd geslagen door Eduard Flipse in 1962. Het gebouw
ging op 18 mei 1966 open.
Ruud Kuipers: “De Doelen is al een oude naam;
reeds in 1844 werd de Groote Doelen aan de
Coolsingel geopend. In 1934 werd de zaal verbouwd en in mei 1940 tijdens het bombardement
verwoest. in het begin van de oorlog werden
direct plannen voor een nieuwe concertzaal
gemaakt, en zo gebeurde het dat op 9 juli 1962
de eerste paal werd geslagen door de dirigent van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Eduard
Flipse. En de opening was op 18 mei 1966. Het
nieuwe gebouw van De Doelen is gebouwd tussen de Kruiskade en het Weena.
De Doelen is niet alleen een concertzaal voor
klassieke muziek, maar ook voor jazz en popmuziek. Grote iconen hebben er opgetreden, zoals
Aretha Franklin, Ike en Tina Turner, Alice Cooper, Miles Davis en The Who. Tevens is het een
Congrescentrum waar ik zelf regelmatig geweest
ben voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Ook heb ik een keer een prijs gewonnen van De
Oud-Rotterdammer voor een zondagochtendconcert van Jan Vayne en zangeres Petra Berger, met
als publieksopwarmer Gerard Cox. Het was een
erg gezellige morgen. Hoewel in eerste instantie
sommige mensen het nieuwe gebouw van De
Doelen niet mooi vonden, hebben de Rotterdam-

Koffieconcert in De Doelen

mers De Doelen toch in hun hart gesloten.”
Marianne van Berkel: “Ik denk dat de eerste paal
werd geslagen van de Doelen. Ik ben er voor mijn
trouwen dikwijls geweest om naar mooie concerten te luisteren.”
Jannie Hoogendoorn: “Dit moet zijn: links van de
Doelen nu, vanaf het Centraal Station Rotterdam
gezien, het Groothandelsgebouw staat er deels op.
Deze ruimte is vele malen heringericht, weet ik.
Ooit was er ook nog soort hertenparkje, kan ik me
herinneren, tijdens of na de bouw van de Doelen.
Die ruimte! Onvoorstelbaar nu. Al die ‘bouwvakkers’ vormden altijd een bezienswaardigheid voor
mij. Misschien was dit wel het begin van de bouw
van de Doelen!”
J. Asberg: “De foto van 15 oktober 2019, nummer
201, in De Oud-Rotterdammer is van het slaan
van de eerste paal door dirigent Eduard Flipse
voor het concert- en congrescentrum De Doelen
op 9 juli 1962. Op 18 mei 1966 (Opbouwdag)
werd het gebouw ofﬁcieel ingewijd door het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Groot
Omroepkoor van de Nederlandse Radio Unie,
gedirigeerd door Eduard Flipse en Frans Paul
Decker, in aanwezigheid van Koningin Juliana,
en afgesloten met een groots vuurwerk.”
Bert van Wely: “Ik herken het oude Centraal
Station en het Groothandelsgebouw. Dan moet dit
dus haast wel het slaan van de eerste paal van De
Doelen zijn, denk ik zomaar. Een heel belangrijk gebouw voor Rotterdam dat al een rijke
geschiedenis heeft. Zelf ging ik er regelmatig met
mijn vrouw naar de zondagochtendconcerten, met
Gerard Cox als presentator. Hij zong dan ook al-

Ken je dit nog?
Ken je dit nog? Een vooraanstaand
persoon (met kind op de armen) opent
een wijkcentrum in het Rotterdamse
centrum. Het is 1972. Weet u om wie
het gaat? Heeft u herinneringen aan
hem? Of aan het wijkcentrum? Weet u
welke majorettes hier bij deze gelegenheid werden opgetrommeld en wie de
mevrouw in het midden is? We zijn
weer benieuwd naar uw inzendingen.
Stuur uw verhalen, anekdotes en herinneringen naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op
www.deoudrotterdammer.nl kunt u de
foto in groter formaat bekijken.

Nr. 204

tijd zelf een liedje. Leuke tijden hoor. Er waren de
mooiste optredens. Ook van artiesten die nog echt
bekend moesten worden. Ik heb er ooit de zangeres Mathilde Santing zien optreden toen die nog
maar een paar lp’s had uitgebracht. Schitterend
was het. Maar ik ben er ook wel eens naar een
uitvoering van de Carmina Burana geweest. Met
een fantastisch orkest. Prachtige herinneringen.”

altijd blijft veranderen. Dat hoort gewoon bij
onze stad. Je kunt er over klagen, maar het is
tegelijkertijd het bewijs hoe levend Rotterdam
is. Ik vind het nog steeds een heerlijke stad om te
komen. Vroeger heb ik er ook gewerkt, nu ga ik
nog wel met de trein naar de stad en kom dan op
dat grote plein bij de haaienbek binnen en loop tot
in de Koopgoot. Heerlijk.”

Joop Wennekes: “De eerste paal voor De Doelen
werd geslagen door de dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Eduard Flipse. Hij
was jarenlang dirigent tot 1962. Rond die tijd
moet deze paal geslagen zijn.”

Wim Dekker: “Op jullie raadplaat staan mannen
bij een heistelling die een heel aparte helm op
hebben. Zo zie je ze tegenwoordig niet meer.
Het doet een beetje denken aan ‘Daar komen de
schutters’ en het leger. Grappig detail. De foto zal
genomen zijn in het centrum. Of het de bouw van
een parkeergarage of van een kantoor is, weet ik
niet. Wel zie ik volgens mij op de achtergrond het
station zoals dat eruit zag voordat het verbouwd
werd.”

Alex van Uffel: “Gezien de witte jas van de man
op het midden van de foto zal het hier gaan om
het slaan van de eerste paal voor een gebouw. Het
moet, gezien de omgeving, denk ik De Doelen
zijn. Van die muziektent op de achtergrond herinner ik me niets. Maar daar ben ik misschien ook
te jong voor.”
Sandra Ritmeester: “De bouw van De Doelen
gaat beginnen op deze foto. Het moet ongeveer in
1962 zijn geweest. De omgeving daar is inmiddels alweer ﬂink veranderd, zoals Rotterdam

In 1966 konden De Doelen worden geopend

Adrie Zwiers: “Een eerste paal voor ik vermoed
De Doelen. Daar ben ik al heel wat keertjes geweest. Voor allerlei bijeenkomsten. Van de Partij
van de Arbeid, de vakbond, noem maar op. En
voor concerten. Het staat er volgens mij al sinds
de jaren zestig.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

De mooiste kerstreizen
Gewoon perfect geregeld

Romantiek aan de Rijn en Lahn
6 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 479

dejongintra.nl/kdrud01

Kerst in Londen
6 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 499

dejongintra.nl/kdlon02

Kerst in Drenthe en Groningen
6 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 519

dejongintra.nl/kdzla01

Kerst in sprankelend graafschap Kent
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�

6 daagse busreis

dejongintra.nl/kdhyt02

Kerst in het Beierse Velburg
8 daagse busreis

dejongintra.nl/kdvel01

Kerst in stijlvol Praag
8 daagse busreis

dejongintra.nl/kdpra02

vanaf p.p.

€ 539
vanaf p.p.

€ 599
vanaf p.p.

€ 699

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 Calamiteitenfonds

Breng een bezoek aan de open dag van onze riviercruises op 18 december in Rotterdam!
Meer informatie op: www.dejongintra.nl/informatie/actualiteiten

Een brommobiel rijd je vaak niet langer dan 2 jaar. Ben je 16 jaar dan
stap na 2 jaar over naar een echte auto. Ben je ouder en je stopt met
autorijden, dan is de brommobiel een geweldig alternatief.
Brom! levert verschillende merken. Een bezoek aan de brom!-Expert
garandeert de beste keuze. En gewoon een brom! kopen kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie kijk op de website www.mijnbrom.nl of bezoek
een van de twee brom! experts in de regio.

!
rij bro1m
99,-

vanaf € ekering

rz
*excl. ve stof
en brand

Van Trigt Brommobielen
Nijverheidstraat 2
3214 CL Zuidland
T. 0181 451922

Garage L. Both
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
T. 0180 661551

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
“Een eenvoudige afwikkeling bestaat
niet”, zei mijn docent erfrecht tijdens
mijn opleiding. Wat heeft die man
gelijk gehad. Nicole en ik kunnen wel
eens een half uur of langer bezig zijn
met wat de bedoeling is geweest van
een bepaalde zin in een testament. Die
ene zin kan soms namelijk zo maar het
verschil maken bij de vraag óf en op
welke manier geërfd wordt. Ook is het
regelmatig worstelen met de grijze gebieden in het erfrecht, zoals: wanneer is
men wel of niet niet uit de vereffening
bij een beneﬁciaire aanvaarding? Als u
nu de zin kwijt raakt om verder te lezen,
begrijpen we dat goed. Het is soms ook
om moedeloos van te worden. In de wet
en handboeken lijkt het allemaal overzichtelijk en helder; in de praktijk is het
vaak zoeken naar de juiste weg.
Eigenlijk ontstaan de meeste problemen
doordat het testament niet eenduidig
is opgesteld. Dat hoeft niet aan de
notaris te liggen die het testament heeft
opgesteld. Vaker komt dit bijvoorbeeld
doordat we met een oud testament van
vóór 2003 te maken hebben of doordat
er na de echtscheiding een nieuwe
relatie is, maar de oude formeel nooit
volledig is afgerond.
Ons advies is dan ook bij een belangrijke gebeurtenis in het leven ook eens
over de inhoud van uw testament na
te denken. Heeft u hulp nodig bij dat
nieuwe testament? Bel gerust 0103130823 voor een afspraak op een van
onze spreekuren of bij ons op kantoor.
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Gebruik grote schenkingsvrijstelling eigen woning
Mijn dochter gaat samen
met haar vriend een huis
kopen en ik zou haar graag
het grote vrijgestelde bedrag
van afgerond €100.000 willen
schenken, maar zij is twee
maanden geleden 40 jaar
geworden. Haar vriend, waar
zij mee samenwoont, is een
paar jaar jonger. Hoewel ik
dit bedrag eigenlijk niet aan
hem wil schenken, vroeg ik
mij af of dit nog mogelijkheden biedt?
De verruimde schenkingsvrijstelling
voor de eigen woning geldt voor
ontvangers in de leeftijd van 18 tot
40 jaar, waarbij geldt dat dit ook nog
van toepassing is op iemand op zijn of
haar 40e verjaardag. Deze vrijstelling
geldt tegenwoordig niet alleen meer
voor schenkingen aan kinderen, maar
voor iedereen die aan de voorwaarden
voldoet (in het kort: als deze schen-

Schenkingen inbrengen
Schenkingen die voor 2003 zijn gedaan moeten altijd worden ingebracht
bij de erfenis van de schenker, tenzij
in de schenkingsakte of het testament
staat dat dat niet hoeft. Bij schenkingen vanaf 2003 is het juist andersom:
die hoeven dan juist niet automatisch
te worden ingebracht. Inbrengen
betekent dat de schenkingen voor
de verdeling van de nalatenschap
worden opgeteld bij datgene wat de
overledene nalaat, zodat alle kinderen
een gelijk deel erven ongeacht of ze
geschonken hebben gekregen of niet.
Heeft u schenkingen gedaan zonder
overeenkomst en wilt u het toch
anders, overweg dan een testament.
Hierin kunt u recht zetten wat nu nog
krom is.
Bewind en testament
Iemand die onder bewind staat, is niet
automatisch wilsonbekwaam. Wanneer de notaris meent dat een onder
bewind gestelde prima kan verwoorden wat hij/zij wil en de gevolgen
van die wensen kan overzien, dan zal
de notaris nog steeds een testament
opstellen. Het komt voor dat familie
(vooral als er sprake is van onterving) het anders ziet en het testament

king gebruikt wordt voor de eigen
woning of de ﬁnanciering daarvan en
hij/zij tussen 18 en 40 jaar is). Voor
het jaar 2019 bedraagt de vrijstelling
maximaal € 102.010. Let in elk geval
ook nog op het volgende: Heeft u
de schenking in een overeenkomst
vastgelegd, dan mogen daarin geen
voorwaarden voor de schenking staan,
behalve dat de schenking op tijd
voor de eigen woning moet worden
gebruikt. Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij naar de site van de
belastingdienst.
Aangezien uw dochter ouder dan 40
is, zou u dit bedrag inderdaad aan

haar vriend kunnen schenken. Echter,
omdat uw dochter samenwoont, ziet
ze van uw schenking waarschijnlijk
niets terug als ze uit elkaar gaan. Ik
zou me goed kunnen voorstellen dat u
dat liever niet heeft.
Gelukkig is er nog een andere mogelijkheid. U kunt namelijk wel aan
uw dochter schenken terwijl zij zelf
gebruik maakt van de schenkingsvrijstelling, omdat haar vriend jonger is
dan 40 jaar. Daarvoor is wel vereist
dat zij voor de schenkbelasting partners zijn. Uw dochter en haar vriend
moeten daarvoor meer dan twee jaar

geleden een notariële samenlevingsovereenkomst hebben opgemaakt met
wederzijdse zorgplicht en samenwonen of langer dan vijf jaar samenwonen.
Voor de ﬁscus geldt in die gevallen namelijk dat uw dochter van de
schenkingsvrijstelling gebruik kan
maken, omdat haar vriend jonger is
dan 40 jaar. Partners worden voor
de schenkbelasting als één persoon
gezien.
Hoewel deze constructie voor de
schenkbelasting goed werkt, raden
wij aan deze schenking in elk geval
goed vast te leggen. Dit vooral, omdat
als het stel uit elkaar gaat en zij tussentijds – anders dan volgens de sinds
1 januari 2018 geldende wettelijke
bepalingen binnen het huwelijksvermogensrecht – in gemeenschap van
goederen zijn getrouwd uw dochter
de helft van de schenking met haar ex
moet delen. Door een uitsluitingsclausule op te nemen in de onderhandse
of notariële akte van schenking kunt u
dit voorkomen.
N.B. Let wel op dat de vriend van uw
dochter niet zelf al een keer gebruik
heeft gemaakt van deze vrijstelling.

Ontdooi uw vriezer Door uw
vriezer één keer per drie maanden
te ontdooien, bespaart u volgens
Energie Direct € 50 euro op uw
jaarrekening. Doet u dit met een
bak warm water, dan bent u bovendien sneller klaar.
aanvecht bij de rechter. De kans op
succes blijkt in de praktijk echter niet
erg groot.

geschonken wordt dan de vrijstelling.
Bij dergelijk grote bedragen zal dit
vrijwel altijd het geval zijn.

Eigen bijdrage zorg
De eigen bijdrage zorg blijft velen
bezig houden. Ook al is de hap uit het
vermogen van 8 procent sinds dit jaar
4 procent geworden, het blijft een
teer punt. Gelukkig wordt de soep
niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Bestaat het vermogen voornamelijk uit de eigen woning, dan is
die vrijgesteld zolang er een partner
in woont (woning is nog steeds box1-woning) en bij een langstlevende
is er ook altijd nog twee jaar om de
woning te verkopen en het vermogen
af te romen voordat dit vermogen een
rol gaat spelen bij de eigen bijdrage.
Met schenken en een peiljaarherziening is veel leed te voorkomen. Enig
nadeel bij schenken is dat er schenkbelasting verschuldigd is als er meer

Executeur houdt er mee op
Het komt voor dat een executeur er
tijdens de afwikkeling mee ophoudt
of zijn taak moet teruggeven. Vaak
is dat vanwege gezondheidsklachten
of omdat het boven het hoofd van de
executeur groeit. Het is belangrijk te
weten dat de executeur dan nog wel
de verplichting heeft zorgvuldig over
te dragen aan de nieuwe executeur of
de erfgenamen. Tijdens de afwikkeling een transparante administratie
bijhouden is dan ook van groot
belang.

Recycle uw cadeaus. Het is
misschien niet zo’n sympathiek
idee, maar een cadeau dat toch
maar stof staat te verzamelen in uw
kast kunt u net zo goed weer doorgeven. Vind een passend doosje en
een leuk cadeaupapiertje (mooie
foto uit gelezen tijdschriften) en u
heeft goedkoop een leuk cadeau.
Betaal in een keer Veel verzekeraars (ook zorgverzekeringen)
kennen kortingen toe als u de jaarpremie in een keer vooruit betaalt.
Heeft u het geld om dat te doen,
dan bent u vaak wel 8 procent
goedkoper uit; op een jaarpremie
van € 1.400 toch € 113!
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

4 tot 10 november 2019 was
| De week van de Mantelzorg |

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

LH Makelaars ondersteunt alle mantelzorgers die hulp
geven aan zieke en hulpbehoevende mensen.

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

Ook mantelzorgers wonen graag prettig en
daar willen wij als team hun weer in ontzorgen.

LH Makelaars kijkt verder!
Fitform 574 sta-op relaxfauteuil

010-4520200

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt

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

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

BELEEF DE WINTER BIJ SPIDO!
ZONDAG
24 NOVEMBER

ZONDAG
8 DECEMBER

VRIJDAG
13 DECEMBER
ZATERDAG
14 DECEMBER
ZONDAG
15 DECEMBER
DONDERDAG
26 DECEMBER

DINSDAG
31 DECEMBER

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE

Dichter bij een nieuw stuk Nederland en een haven
in aanbouw kunt u niet komen

UNDER THE BRIDGE

In navolging van de succesvolle voorgaande edities,
organiseren we wederom een aantal unieke
bridgedrives op het water

KERSTMARKT DINNER CRUISE

Bezoek de kerstmarkt in Dordrecht ‘by night’
en geniet onderweg van een heerlijk buffet!

KERSTMARKTCRUISE

Combineer uw bezoek aan de kerstmarkt
in Dordrecht met een kerstbrunch op het water

HIGH TEA CRUISE KERSTEDITIE

Een ontspannen middag op het Rotterdamse water
met een heerlijk high tea buffet!

NEW YEARS EVE CRUISE

Luid het nieuwe jaar in op één van de mooiste
locaties van Rotterdam aan boord van één
van de luxe schepen van Rederij Spido

Wij bieden:
-

Volledige protheses
Volledige protheses op implantaten
Gedeeltelijke/Frame protheses
Immediaatprothese (noodgebit)
Opvullen van uw huidige gebit (Rebasing)
Reparaties van alle protheses

Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

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

VOLG ONS

(extra kost
en
aan verbon
den)

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES
Kunstgebitcharlois.nl
TEL: 010-3074612

DESCENDRE

www.eengoedkopeuitvaart.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
SPIDO.NL OF BEL 010 - 275 99 88

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!

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

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

Antiekrestauratie

55plus
korting

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

Gratis vervangende meubels

55+
korting

Stoelenvlechterij

Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV enRotterdam
papercord
webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en andere
gespecialiseerde
•
Gratis
halen
en bezorgenprojecten zoals
scheepsstoffering.

•

Gratis vervangende meubels

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen.
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen,
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
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De huisband van provokelder De Leiperd
Iedere keer als ik over de fraudezaak van Waterfront in de krant
lees, denk ik terug aan de tijd toen in diezelfde ruimte, eind
jaren 60 en begin 70, de provokelder ‘De Leiperd’ was gevestigd.
Deze oude gemeentelijke opslagruimte ligt onder de oprit naar
de oude Willemsbrug, bij de Boompjeskade. Kortweg: in de tijd
waarin geluk nog heel gewoon was en ik als 18-jarige jongen
totaal onbevangen in het leven stond.
Op 3 september 1967 werd deze
ruimte officieel geopend en die was
bestemd als een soort ontmoetingsruimte voor alle Rotterdamse provo’s.
Daar werd veelvuldig dankbaar gebruik van gemaakt. De vloer bestond
uit stoeptegels en de bar was van
betonblokken, de rest was eveneens
van steen en beton. Een olifant kon er
geen schade maken, maar de jongelui
vonden toch iets: de wc-deuren.
Maar in die tijd deed men niet zo
moeilijk, men kwam in grote getale op
de Puch met hoog stuur, die ik uiteraard ook bezat, naar de Leiperd. In
De Leiperd traden geregeld muziekbandjes op, zo ook de band waarin
ik speelde als drummer. De naam
van de band was The Relais en we
speelden muziek van onder anderen
Jimi Hendrix, Cuby and the Blizzards,
Colosseum, en veel andere ‘ruige’
muziek van die tijd.
Ik heb in De Leiperd, als de drummer
van de band, in 1967 Jeannette leren
kennen. Ze was een ongeleid projectiel, die zelfs in de LiftTak havenbokken klom die soms voor De Leiperd
lagen afgemeerd en deed soms nog
veel gekkere dingen. Ook ging ze vaak
mee naar optredens, maar we hebben
beiden alle jeugdige gevaren overleefd
en zijn inmiddels al 51 jaar getrouwd.
Drumstel
De band was opgericht door de twee
broers Ben (sologitaar) en John (basgitaar) van de Helm. Hun vader was
bekend met elektronica en bouwde al
onze buizenversterkers die hij in een
behuizing stopte die niet te onderscheiden was van de echte topmerken,
zoals Marshall en Vox AC30, inclusief
een origineel embleem.
Verder speelde in de band Jos als
zanger en slaggitarist en later ook
Joy als zanger en pianist. Ik had zelf
mijn drumstel samengesteld uit de
merken Premier, Ludwig en Pearl. In
die tijd was dat zeer professioneel en

vooral prijzig, want voor een Ludwig
snarentrommel betaalde ik toen circa
450 gulden. En mijn weeksalaris was
destijds 40 gulden!
Het drummen had ik mezelf aangeleerd door maanden achter elkaar op
plankjes met schuimrubber te oefenen
op muziek van The Shadows in de tussenkamer bij mijn ouders. Het schijnt
dat veel bekende drummers eveneens
hebben leren drummen met de muziek
van The Shadows.
Tinnitus
Er zijn twee dingen die ik van die
tijd heb overgehouden: een goed en
nostalgisch gevoel en 24/7 een fluit
en gesis in mijn oren (Tinnitus). Want
we speelden met de band ongelofelijk
hard en hadden daarover vrijwel altijd
een groot ‘meningsverschil’ met de
muziekzaalbeheerder.
Tot heden toe ben ik nog steeds een
muziekliefhebber, van Pink Floyd tot
J Bonamassa, en een fervent concerten festivalbezoeker met mijn vrouw
en zoon. Ik heb daardoor de hele
revolutionaire technische ontwikkeling gezien; van simpele optredens tot
megaconcerten, waar niets te gek is.
Als band probeerden wij als ‘ruig’ en
bijzonder over te komen en dat lukte
soms ook wel. In die tijd was nog niemand op dat gebied iets gewend. Dus
hadden wij veel succes in De Leiperd
en werden daar zelfs de huisband die
veelvuldig optrad.
Soms gingen we, zelfs na een optreden
elders, om twaalf uur ‘s nachts nog
met ons busje terug naar De Leiperd
en traden daar dan (gratis) op tot diep
in de nacht.
Speciale acts
Om echt op te vallen als band hadden
wij speciale acts; één herinner ik mij
nog goed. Tijdens een wild nummer
van Jimi Hendrix (Stone free) kwamen
twee mannen het ‘toneel’ op met een

De vijfmansformatie The Relais (foto: collectie Gerard Groeneveld)

The Relais werden de huisband van De Leiperd (foto Gerard Groeneveld)

opgerold vloerkleed op hun schouders
en legden dat voorzichtig neer op de
vloer. Even later werd het vloerkleed
uitgerold en tot grote hilariteit van de
opdringende toeschouwers lag daar
een man in die met verwilderde ogen
en kapsel plotseling overeind sprong.
In zijn hand had hij een saxofoon
en begon op de vreemdste manieren
en allerlei rare sprongen makend te

diefstal. Het werd toen te heet onder
onze voeten en na een tijdje hebben
wij de gitaar maar bij een geluidstudio
ongezien in de gang gezet.
Elektrische schok
Ook herinner ik mij een optreden in de
zaal Spes Bona op de Dordtsestraatweg van ons in een voorprogramma
van de beroemde Engelse band The

(’You’ve got your problems and I’ve
got mine’).
Bestelbusje
Hoe ik deze tijd heb overleefd, vraag
ik mij achteraf wel eens af. We waren
in het bezit van een (toen al) oud
Volkswagen bestelbusje met twijfelachtige remmen. Deze was altijd
overvol geladen met speakerboxen
en andere spullen van de band, met
daarop, in, tussen, onder en achter
de vijf bandleden met natuurlijk ook
soms vrouwelijke aanhang!
Als men nu ziet hoe breed (of beter,
hoe smal) de kade tussen De Leiperd
en het water is, kan zich niet voorstellen dat we daar met de hele band en
spullen soms straatje keerden met de
bus!

Gerard Groeneveld achter het drumstel. (foto: collectie Gerard Groeneveld)

spelen. Even later had hij nog een act
met het eten van een ‘glas’!
Bloedneus
In die tijd had ik veel last van bloedneuzen, wat de dokter gelukkig later
heeft verholpen. Maar tijdens zo’n
act was het heel spectaculair wanneer
ik tijdens een wilde drumsolo zo’n
bloedneus kreeg en met mijn witte
T-shirt helemaal onder het bloed zat.
Vandaag de dag zullen de jongelui
waarschijnlijk niet meer kunnen
begrijpen dat dit in die tijd een groot
spektakel was.
Ook hebben we een zelfgemaakte
gitaar met kiezelsteentjes beplakt;
van John Mayall ‘geleend’, die toen
in Schiedam speelde. Tijdens onze
optredens speelde onze sologitarist
Ben op die gitaar, maar op een bepaald
moment werd dit bekend bij vele fans
en er heeft zelfs een stukje gestaan
in het blad Muziek Express van de

Fortunes. Hun apparatuur was niet
zo goed als de onze. Tijdens hun
optreden kreeg één van de bandleden
een enorme elektrische schok en sloeg
halfdood, waardoor ze het optreden
moesten stoppen. Na een hoop gedoe
wilden ze onze apparatuur lenen,
waarmee we instemden, waarna ze
spontaan hun bekende hit zongen

Vrouwen
Ik zou nog veel meer anekdotes kunnen vertellen over wat we meemaakten
met de band, met als hoofdbestanddeel
vrouwen. En zoals veel mannelijke
bandleden weten: als vrouwen zich
met de band gaan bemoeien, gaat het
fout. Ook ik moest dus kiezen tussen
de band en mijn huwelijk. De band
bestaat allang niet meer, maar mijn
huwelijk nog wel.
Gerard Groeneveld
mail@fam-groeneveld.nl

Een ander optreden in De Leiperd in 1967 (foto: Henk Hartog)
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4-wiel scootmobiel
Mercurius
Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

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

5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen en wordt

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.

010 - 24 29 810

Of bestel via de website:

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

Aanbieding geldig t/m zaterdag 23/11:

Salmono
Repieno

Ongeacht waar u verzekerd bent

www.deoudrotterdammer.nl

Kerstavond
€ 31,95 p/p
Kerstdagen
€37,95 p/p

Per/st € 4.29

Nu 2
voor

7,99

Kindertarief voor kinderen van 3-10 jaar.

ELKE ZATERDAG
VAN 14:00 - 18:00 UUR
OP 93.4 FM

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

www.dechineseboot.nl
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Kalendertijd!

De nieuwe Deelder

Het is weer tijd kalenders voor het komend jaar aan te schaffen. Voor jezelf
of om cadeau te geven met de feestdagen. Uitgeverij Wist u dat... heeft
de bekende Rotterdam Vroeger en Nu
maandkalender en de net zo bekende
Rotterdam Scheurkalender voor 2020
inmiddels uitgebracht.

‘Hardgin’ heet het nieuwste boek van
de Rotterdamse dichter, schrijver en
performer Jules Deelder. Het komt
deze maand uit. Het is een bloemlezing uit eerder verschenen werk plus
een nieuw verhaal.

De nieuwe maandkalender ‘Rotterdam van
vroeger en nu’ telt weer twaalf prachtige platen
waarmee u het jaar doorkomt. Met foto’s van De
Kuip tot de Erasmusbrug en van Rotterdam vanuit
de lucht tot in de haven. En natuurlijk is er ook
ruimte voor notities over afspraken, verjaardagen
enzovoorts.
De maandkalender kost 12,95 euro en is verkrijgbaar via de bestelbon op deze pagina of via de
webshop op www.deoudrotterdammer.nl
De nieuwe Rotterdam Scheurkalender 2020 is
onmisbaar voor iedereen met hart voor Rotterdam
en gevoel voor humor. Vol weetjes, aardigheden
en eigenaardigheden. De scheurkalender kost
15,95 euro en is vanaf nu te koop via De OudRotterdammer zolang de voorraad strekt.

Jules Deelder schreef zijn vroegste verhalen meer
dan een halve eeuw geleden en net als de meester
zelf zijn ze onverminderd swingend, modern en
veelzijdig. Eerder verschenen al bloemlezingen
waarin de muziek en de lach leidend waren. Nu is
daar HARDGIN, een woordvondst van Deelder
zelf, dat tegelijk de titel is van het openingsverhaal, dat hij speciaal voor deze bloemlezing
schreef.
HARDGIN vangt het duistere deel van het
schrijverschap, dat begint bij de beklemmend
lege zondagse straten van Deelders vroege jeugd.
Steeds ook voert hij de lezer terug naar de Tweede
Wereldoorlog, maar met evenveel lichtvoetigheid
naar het mekka van de popcultuur en van de drank
en drugs. ‘Die nacht was het gitaarwonder bij
mij te gast. Eerst rookten we op een tot zelfmoord nodende tweepersoonskamer met verlaagd
plafond in Hotel Centraal nog een paar stevige
joints, waarop het plafond een stuk lager kwam te
hangen.’

HARDGIN brengt
de lezer dicht bij de kern van het schrijverschap
van J.A. Deelder.
‘Hardgin’ telt 272 pagina’s, kost € 21,99 en is te
bestellen via de bestelbon op deze pagina of via
de webshop op www.deoudrotterdammer.nl. Het
boek wordt geleverd zodra het op voorraad is.

Voor altijd Rotterdam
‘Voor altijd Rotterdam’ is zonder twijfel één van de mooiste
fotoboeken over Rotterdam dat afgelopen jaren is uitgekomen.
Het toont werk van de Rotterdamse persfotograaf Daniël van der
Ven. Zijn foto’s vertellen verhalen en doen verlangen naar het
Rotterdam van toen. Afgedrukt in zwartwit tonen ze een feilloos
gevoel voor belichting en compositie. Elke foto is raak.

Daniël van der Ven is 18 jaar als hij
zijn eerste foto’s als persfotograaf
maakt. Hij gaat fotograferen voor
kranten en weekbladen en Rotterdam
is zijn werkterrein. Vooral in de haven
is hij in z’n element. Hij houdt van het
water, van de vracht- en passagiersschepen en de bedrijvigheid op en

rond de kade. Met de ruwe zeelui en
de havenarbeiders kan hij het goed
vinden. Als zoon van een Rotterdamse
zeeman spreekt hij hun taal en begrijpt
hun humor. Bovendien heeft hij zeebenen en is een echte lefgozer. Dat moet
ook wel, want er komt vaak het nodige
kunst- en vliegwerk aan te pas om de
perfecte plaat te kunnen schieten.

Zijn werk valt op. Ook bij de HollandAmerika Lijn (HAL). Hun opmerking
‘dat ze wel eens iets te fotograferen
hebben’ is het begin van een belangrijke fase in zijn leven. Tussen 1947
en 1971 is Van der Ven bijna dagelijks
in de weer op de Wilhelminakade.
Van der Ven’s werk wordt over de hele
wereld getoond in de HAL-passagebureaus. Zelf blijft hij trouw aan Rotterdam. Zijn stad speelt de hoofdrol in
zijn fotografie. Want voor Daniël van
der Ven is er maar één stad: Rotterdam. Voor altijd Rotterdam.
Dit geweldige grote naslagwerk is
geschreven en samengesteld door

kunsthistorica Sandra van
Berkum. Het boek telt 221
pagina’s, kost € 29,99 en is
te bestellen via de bestelbon
op deze pagina of via de
webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam Scheurkalender 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam van vroeger en nu maandkalender 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hardgin (Jules Deelder) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voor altijd Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud Rotterdammer ijsmuts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(aangepaste verzendkosten)
De Oud Rotterdammer sjaal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(aangepaste verzendkosten)
De Oud Rotterdammer muts + sjaal (combiprijs) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(aangepaste verzendkosten)
Crash in Crooswijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Klauwe uit de mouwe (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Niet lullen maar poetsen (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
‘Vergeten’ vergeten verhalen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten van 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€

15,95
12,95
21,99
29,99
16,95

€

19,95

€

32,95

€
€
€
€
€
€
€
€

17,95
8,95
8,95
. 8,95
9,95
19,95
19,99
24,95

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

pagina
12
Dinsdag 12 november 2019
		

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

Gerard Cox; de grote grijze belofte

In het theaterseizoen waarin Gerard 80 wordt, speelt hij zijn meest persoonlijke
voorstelling ooit. Het belooft een unieke theaterervaring te worden. Dit wil je niet
missen. Boek nu uw tickets op www.goudenlijntheater.nl

Bijzondere stukken van Cappella Gabrieli

Het koor Cappella Gabrieli brengt in twee concerten twee bijzondere muziekstukken ten gehore. In Den Haag en Rotterdam (zie elders op deze pagina’s) zingen ze ‘Missa Puer natus est nobis’ van
Thomas Tallis en ‘Die Weihnachtsgeschichte’ van Hugo Distler. Je
leest vaak dat we in onrustige tijden leven. Klimaatverandering,
terroristische aanslagen, Brexit; je zou je zomaar onveilig kunnen
gaan voelen. Vroeger was echter niet alles beter. Zo werkte Tallis
ten tijde van de Engelse Reformatie. Katholieken en protestanten vochten elkaar tot op hoog niveau de tent uit. In die context
schreef Tallis zijn (kerst)mis Puer natus est nobis. De toenemende
censuur van het naziregime zette Distler enorm onder druk. Die spanning is te horen in zijn Weihnachtsgeschichte.
Toch zijn er ook delen waarin hoop en berusting doorklinken.

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn
weer van start gegaan! Zondagmiddag 17 november om 16.00
uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke
muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band.
Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden
als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het
voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College
Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via
www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203
(45cpm). De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Dubbelconcert ‘Van Kerst naar Nieuwjaar’in Laurenskerk

Martin Mans en Gert van Hoef verzorgen vrijdag 27 december
in de Laurenskerk in Rotterdam een dubbelconcert getiteld ‘Van
Kerst naar Nieuwjaar’. Met improvisaties op kerstmelodieën.
Daarnaast spelen ze bekende klassieke werken van meesters
zoals Bach en Boëllmann. Bovendien is samenzang. Gedurende
het programma wisselen de organisten elkaar af op de orgelbank
en als hoogtepunt bespelen ze het grote orgel vierhandig! Het
in 1973 door Marcussen gebouwde instrument is de pracht van
Rotterdam. In de pauze is tijd voor meet en greet en een drankje
en het signeren van cd’s. Beide organisten bieden hun assortiment
te koop aan. Martin Mans heeft zojuist een nieuwe improvisatie-cd uitgebracht met de titel ‘Bemoediging.’ (Zie ook
elders op deze pagina.)

Genieten van muziek van The Everly Brothers

Het tweede Zondagochtendconcert in De Doelen staat in het teken
van de muziek van The Everly Brothers. De muzikanten nemen
u mee op een mooie muzikale reis door het bewogen leven van
de wereldbefaamde broers Don en Phil Everly. U krijgt uiteraard
de tijd even heerlijk weg te dromen bij hun prachtige ballads,
maar even later kunt u ook weer uitbundig meezingen bij de sing
along en de vele hits die zij vooral in de jaren zestig en zeventig
hebben uitgebracht. Na een uitverkochte première zijn de reacties
in het land overweldigend! De rollen van Don en Phil worden respectievelijk ingevuld door Simon Burridge (UK)
en Marcel Hufnagel (NL). Deze geweldige vocalisten hebben beiden een schat aan ervaring en kruipen op een
natuurlijk wijze in de vocale huid van Don en Phil Everly. De show wordt muzikaal begeleid door de fantastische
‘Live Session Band’, bestaande uit Alex Dutrieux, Randal Vitalis, Pepijn van Herk, Wesley Marotel, Roy Poncin en
o.l.v. Harold Roso.

Vier koren op Shanty Festival in De Doelen

U wilde massaal méér shanty, dus na de grote successen
van de eerdere Shanty Festivals in de Doelen organiseren wij het Shanty Festival op veler verzoek nogmaals in
een nog uitgebreidere versie. Deze editie is er een aantal
speciale muzikale verrassingen. Dus zorg dat u erbij bent!
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,
met dit jaar als gastkoor Schiehaven uit Pijnacker. Met deze
vier koren ontstaat er een geweldig gezamenlijk harmonieus
muzikaal concept, waarin plaats is voor zowel traditionele shanty’s als zeemansliederen. Kom lekker meezingen en
meedeinen op deze gezellige en muzikale woelige baren op zondag 24 november 2019!

Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs

Vanwege grote drukte adviseert het CBR om vijf maanden voor afloop van uw rijbewijs de keuringsprocedure te starten. Als u extra
gekeurd moet worden door een oogarts (bv. bij maculadegeneratie, glaucoom, staar of ondergemiddeld zicht) geeft het CBR dit
pas aan na beoordeling van uw Gezondheidsverklaring. Wacht u
hier liever niet op? Met onze kennis van de CBR-eisen kunnen wij
u al eerder vrijblijvend adviseren of de extra oogartskeuring voor
u noodzakelijk is. Wij plannen dan ook meteen (indien nodig) een
afspraak voor u in bij zowel onze keuringsarts als oogarts. Dit kan
een aantal maanden vertraging schelen! Met diverse specialisten
en artsen in huis bent u bij De Hesse Optiek & Oogzorg aan het juiste adres. Bel direct voor een afspraak voor een
gratis rijbewijs-oogcontrole: 010 236 1939. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam www.dehesse.nl

In november
Gaat u voor Wild of High tea?

Restaurant en theehuis De Dames op Leefgoed de Olifant staat de hele maand november van
gezellig samen uit eten. Daarom is de high tea slechts nu 18,50 (wel reserveren) en zijn er naast
de geheel vernieuwde dinerkaart heerlijke wildgerechten. Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325,
Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Info en routeplanner, www.leefgoed.nl of tel. 0180-323414.
Reserveren kan via www.leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders op deze pagina’s.

Vanaf donderdag 7 november
Solovoorstelling Gerard Cox; De Grote Grijze Belofte

De makers van ‘Alles Went Behalve een vent’ en ‘De Oase Bar’ presenteren dit theaterseizoen
met trots Gerard Cox in zijn jubileum soloshow COX ‘De Grote Grijze Belofte’. Lekkere muziek,
prachtige herinneringen en heel veel humor, zoals u dat van hem gewend bent. COX is een heerlijk
avondje om nooit te vergeten, mis het niet. Voor informatie en tickets www.goudenlijntheater.nl.

Maandag 13, 23 en 27 november
Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek & Oogzorg

Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring:
13 en 27 nov. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 23 nov. Kosten: €75.
De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)

Zondag 17 november
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

Zondag 17 november 16:00 uur ss Rotterdam – Queens Lounge. info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203.

‘Bye bye love’: de onvergetelijke muziek van The Everly Brothers

‘Bye Bye Love’ is een heerlijke muzikale show, waarin het vooral draait om de onvergetelijke
muziek van de legendarische Everly Brothers. Die wordt zondagochtend 17 november in De Doelen
vertolkt door Simon Burridge en Marcel Hufnagel. Kaarten à € 14,50 zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open 10.30 uur, aanvang
concert 11.00 uur.

Zaterdag 23 november
Kamerkoor Capella Rotterdam in Noorse sferen

Zaterdag 23 november 2019 geeft kamerkoor Capella Rotterdam een concert in de stemmige
Noorse Zeemanskerk, Westzeedijk 300, Rotterdam. Op het programma staan liederen van de
Noorse componist Ola Gjeilo en de Messe in D op.86 van Antonin Dvorák. De algehele leiding is in
handen van Helène Verbraak. Medewerking verlenen Karina Markarova op orgel en piano en Sigrun
Jording , saxofoon. Aanvang van het concert 20.00 uur. Toegangsprijs is € 17,50 aan de kerk vanaf
19.30 uur, in de voorverkoop € 15.00 via www.capellarotterdam.nl of per telefoon 010-4612719.
Wilt u een avond met mooie muziek, zet dan 23 november a.s. in de agenda!

Van zondag 24 november 2019 t/m 13 april 2020
Drie nieuwe Winterpresentaties in Nationaal Glasmuseum

In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe winterpresentaties te zien: De Wachtkamer van Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam
50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de collectie. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer informatie. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam, www.nationaalglasmuseum.nl

Zondag 24 november
Kerstmis in roerige tijden

Cappella Gabrieli zingt Tallis’ Missa Puer natus est nobis en Distlers Die Weihnachtsgeschichte.
Eendrachtskapel, Eendrachtstraat 95 Rotterdam, 15.00 uur. Kaarten via www.cappellagabrieli.nl of
info@cappellagabrieli.nl.

Zondag 24 november
Najaarsconcert Calandkoor in Sint Caecliakerk

Het Calandkoor geeft zondag 24 november een najaarsconcert met medewerking van ‘Dockyard
Mannenkoor’. Het concert vindt plaats
in de St. Caeciliakerk , Zocherstraat 90,
Rotterdam-Lage Land. Begeleiding op
de vleugel en algehele muzikale leiding
Marlous Smit Jr. Een muzikale middag
om echt van te genieten. Aanvang concert
14.30 uur. De zaal is open vanaf 14:00
uur. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar á
€ 12,00. Bestellen kan ook per telefoon:
010-4563531 of per mail: Ramperti@
kpnplanet.nl

Shanty Festival 2019 in De Doelen

Zondagochtend 24 november is er weer het Shanty Festival in De Doelen. Vier koren geven acte
de présence. Kaarten à € 14,50 zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010
4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur (Zie ook elders op
deze pagina).
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Vrijdag 29 november
Bibliotheekcollege Rotterdamse archeologie

Vrijdag 29 november van 16:00 tot 17:00 in het Bibliotheektheater
Rotterdam (gratis). Jurrien Moree, Archeologie Rotterdam, vertelt
over het verre verleden van Rotterdam. Aanleiding is de expo
“Rotterdamse archeologie door de ogen van Martin Valkhoff” die
de hele maand november te zien is in de Centrale Bibliotheek.

Zaterdag 30 november
Grote Capelse Postzegel-en Muntenbeurs

De grote jaarlijkse Capelse Postzegel- en
Muntenbeurs vindt plaats in Sporthal de
Boog, Krimpenerbosweg 2 in Krimpen
aan den IJssel. Filatelisten Vereniging
IJssel & Lekstreek is de organisator van
dit evenement; zij staat hier met 300
stockboeken postzegels , gesorteerd
op land en thema. Dit is de bekende
stuiverhoek. Tevens zijn er vele andere aanbieders van postzegels en munten. Taxatie is mogelijk.
Dit is de grootste beurs in de regio Rotterdam, uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. Er is
gratis parkeren. Volop catering aanwezig. Toegangsprijs € 3,00 , leden IJssel & Lekstreek gratis
toegang. Geopend van 10.00-15.30 uur. Voor inlichtingen: L.de Kooter Tel. 0653287218 Mail
l.dekooter@live.nl Routebeschrijving openbaar vervoer vanaf metrostation Capelsebrug: RET
buslijn 97 of 98 , richting Krimpen a/d Ijssel, uitstappen halte Vijverlaan, Krimpen aan den IJssel
. Dan is het 7 min. lopen naar Krimpenerbosweg 2 , Sporthal de Boog. Buslijn 195 Syntus/Arriva
richting Schoonhoven/Jaarbeurs Utrecht , uitstappen halte Krimpenerhout.

Dinsdag 10 en woensdag 11 december
Aan de Oppervlakte in Theater Zuidplein

Science-fiction musical door Theatergroep Irene & Co Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: €5 (Theater
Zuidplein). Kaartverkoop via www.theaterzuidplein.nl, of telefonisch via +31 (0)10 20 30 203 of
per e-mail: info@theaterzuidplein.nl Vanaf 19.30 uur speelt de band Ongeregeld in het theatercafé.

Vrijdag 27 december
Dubbelconcert Martin Mans en Gert van Hoef in Laurenskerk

Vrijdag 27 december 2019 geeft Martin Mans tezamen met organist Gert van Hoef een orgelconcert
in de Laurenskerk in Rotterdam. Het programma
‘Van Kerst naar Nieuwjaar’ geeft een terugblik op
Kerst en een vooruitblik naar het nieuwe jaar in een
aantal improvisaties waarin kerstmelodieën worden
verweven met een arrangement over onder andere
‘Uren, dagen, maanden, jaren.’ Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. Toegang: € 15,= Online en bij reservering €
13,50. Leden PCOB, KBO en ANBO: € 11, Rotterdampas: € 10. Kinderen t/m 11 jaar € 5. Reserveren: www.martinmans.nl of tel. 06-25391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Zaterdag 28 december
Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit

Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef zaterdag 28 december onze Rotterdamse traditie: de
oliebollenrit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld Rotterdam. Vervolgens
reist u in een historische tram door het echte Rotterdam, onder het genot van een heerlijke
Rotterdamse oliebol van Richard Visser. Op weg naar de museumtram wordt u begeleid door de
ouderwetse RET conducteur Arie Boertje met originele wisselautomaat. Onderweg naar de tram
vertelt hij mooie verhalen over onze stad. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht af met een
bezoek aan het betoverende trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop van Miniworld Rotterdam: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit/ of 010-2400501

Science-fiction musical in Theater Zuidplein

Aan de Oppervlakte is een science-fiction musical over macht en (mis)
informatie.
Koepelina en Dominique groeien op in een dorp dat al jaren afgesloten is
van de rest van de wereld. Er staat een grote koepel overheen. Onder die
koepel ontstond een hele nieuwe samenleving. Maar niet alles is zo vredig
als het lijkt: wanneer Koepelina vragen begint te stellen, krijgt ze geen
antwoorden... De voorstelling laat zien wat er kan gebeuren als we letterlijk
in een bubbel zouden leven. Het verhaal is actueel en zit vol verwijzingen
naar geschiedenis en popcultuur. Dat alles met herkenbare personages,
catchy liedjes en een flinke dosis humor. De voorstelling wordt mede
mogelijk gemaakt door Deltaport Donatiefonds, Volkskracht, Solidarodam,

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver 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.

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en
14.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

Drie nieuwe tentoonstellingen in Nationaal Glasmuseum

In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe tentoonstellingen te zien. Dat is allereerst ‘De Wachtkamer van Roos Bustek’, een expositie van Koos Buster die dit jaar het glasstipendium van Stichting Stokroos is
toegekend. Die stichting ondersteunt jonge kunstenaars, ontwerpers en vormgevers met de nadruk op ambachtelijke kwaliteit, experiment en vernieuwing. Bovendien kent de stichting jaarlijks beurzen toe, om hen de kans te
geven om te experimenteren en te exposeren in een museale omgeving.
Een tweede expositie is ‘Meydam in Kleur, 100 jaar Meydam’. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de toonaangevende glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935 was hij verbonden aan de
Glasfabriek Leerdam.
De derde expositie betreft ‘50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie’. Daarmee neemt
het Nationaal Glasmuseum deel aan de viering van het 50-jarig bestaan van de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, dat in mei 2019 van start is gegaan. Meer informatie op www.nationaalglasmuseum.nl

November betekent gezellig samen eten op het Leefgoed

De keukenbrigade van Restaurant & theehuis De Dames op
Leefgoed de Olifant serveert deze hele maand, behalve op
zondag, tussen 13 en 16 uur een heerlijke High Tea voor slechts
18,50. Naast de geheel nieuwe dinerkaart zijn er heerlijke
wildgerechten. Een mooie aanleiding om gezellig nog even met
vrienden uit te gaan, voordat de drukke feestmaand met al zijn
verplichtingen de agenda’s vult. Het restaurant is open van
woensdag tot en met zondag. Het Kerstdiner op 24 december
met levende muziek loopt overigens al vol. Dus wilt u erbij
zijn, dan snel boeken. Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325,
Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Info en routeplanner, www.leefgoed.nl of tel. 0180-323414. Reserveren en
boeken kan nog via www.leefgoed.nl/agenda.

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. Info: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

Elke donderdag
Goud, zilver 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.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.

Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!

Letterlijk oud en nieuw combineren in een puur nostalgisch uitje? Boek dan de traditionele oliebollenrit! Rotterdam van toen en nu in Miniworld, piepklein; met een
historische tram door de stad; en een heerlijke oliebol
van Richard Visser, ter plekke opgehaald met de tram
waar anderen uren voor in de rij staan! Voor u wordt
teruggebracht naar Rotterdam Centraal Station bezoekt u
nog het betoverende trammuseum. Gaat
u mee? Voor
meer info en het
boeken van uw
ticket: https://
miniworldshop.
nl/product/
oliebollenrit/ of
010-2400501.

Camping
‘t
Vogelnest
Camping
‘t
Vogelnest
Rust, natuur & ruimte
Rust, natuur & ruimte

Gratis

Gelegen naast mooi natuurgebied met
wandelpad en visvijver.

seizoenplaats?

Toercaravans; 220 m 2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,Stacaravans/chalets; 340 m 2: seizoen € 2.055,-

Wij zijn op zoek naar een echtpaar
die ons willen komen helpen met het
schoonmaken van onze toiletgebouwen.
Dit betreft voor 2 dagen per week.
In ruil hiervoor krijgt u een gratis
seizoenplaats bij ons op de camping.
Oostmoerse Scheidweg 2
Oostmoerse
Scheidweg 2
Stad
a/h Haringvliet
Stad0187
a/h Haringvliet
Tel.
- 611252
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl
www.campinghetvogelnest.nl
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Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!

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.

Tel.: 010-4194010

www.budget-uitvaartverzorging.nl
email: info@uvvw.nl
Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

Speciale actie: Rijbewijskeuring “75-plus” in ROTTERDAM

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Iedere vrijdagmiddag kunt u bij Medimark in Rotterdam tegen een
zeer speciaal tarief gekeurd worden voor de verlenging van uw rijbewijs!
Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u gekeurd worden voor het rijbewijs
zonder afspraak! Een zogenaamd inloopspreekuur.
U moet dan wel beschikken over een zogenaamde ZD-code
Deze kunt u alleen verkrijgen via www.cbr.nl en is noodzakelijk
voor de keuring.
.

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Rijbewijskeuring voor 75-plus voor slechts 35 Euro! (pinnen niet mogelijk)

Uitvaart basis € 2875,- Uitvaart compleet € 3750,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten, uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
plechtigheid en condoleance, condoleance boek, bloemen, koelingskosten,
kosten crematie, aangifte overlijden.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

Dit tarief is van toepassing op de basiskeuring. Aanvullende zaken tegen meerprijs

U vindt de arts van Medimark aan de
K.P. van de Mandelelaan 30,
3062 MB Rotterdam (Brainpark-I).
T. 010 - 453 19 00
De metro en bus stoppen op loopafstand aan de Kralingse Zoom en er is ruime
even moet wachten.

Vanaf € 350,=

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

Gemino 30
Rollator
Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?
De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

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

IEDERE
DAG
ANDERS!

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

Vanaf donderdag 21 november

KERSTMARKT

IN ALLE VESTIGINGEN

Kerstballen, verlichting, kunstkerstbomen, kerststallen,
feestkleding… je vindt het in onze kringloopwarenhuizen

Ook sfeervol kerstshoppen doe je bij Opnieuw & Co!
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam
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Duitser redde mij van verdrinkingsdood
“Ook ik heb als kind de bombardementen meegemaakt en die
verschrikkelijke momenten zal ik nimmer vergeten. Zoals veel
leeftijdgenoten zich ongetwijfeld herinneren, waren heel veel
mannen vanaf 17 jaar bij de grote razzia’s uit Rotterdam verdwenen naar Duitse werkkampen. Onder hen ook mijn vader.”
“Jongensscholen werden gesloten,
omdat de Nederlandse onderwijzers
ook in Duitsland in de werkkampen
zaten. Eén keer per week moesten
wij naar school komen, kregen wij
huiswerk mee naar huis en leverden
wij het gemaakte huiswerk in. De
invallende ‘meesters’, noemden wij
geen onderwijzers, maar ‘moffen’, het
waren immers zonen van Duitsers die
al voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland woonden.
Sommige van hen waren werkelijk
rotmoffen, die ons, voordat wij van
school naar huis mochten, eerst lieten
hardlopen in de gymzaal tot we niet
meer konden. Ze gooiden onverwacht
een dikke knuppel tussen je benen
om je te laten struikelen. Je moest die
stok terugbrengen en dan kreeg je er
een fikse opdonder mee, want slaan
konden die etterbakken.”
Bekende buurt
“Ik zat op de St.-Paschalis Baylonschool in de Tidemanstraat en woonde
in de Hondiusstraat. Onze katholieke kerk ‘St.-Elisabeth’ was in de
Mathenesserlaan. Mijn opa en opoe
woonden in de Robert Fruinstraat,

dus alles bevond zich in een ons zeer
bekende buurt.”
“Op de bewuste dag van het Vergeten
Bombardement (31 maart 1943) moesten wij weer naar school en terwijl wij
daar waren, ging het luchtalarm en
aansluitend kwam het bombardement.
Vanuit de school zagen wij de vurige
bollen naar beneden komen en de
school schudde hevig. Toen het luchtalarm het sein veilig gaf, mochten wij
naar huis. Maar niet langs de huizen
lopen, doch aan de andere kant van de
Heemraadsingel waar schuilkelders
stonden.”
Janken
“Toen wij tegenover de Robert
Fruinstraat stonden, zagen we dat de
meisjesschool getroffen was, evenals
de kerk.
Mijn jongste zusje zat op die school
en wij wisten niet beter dan dat mijn
moeder haar die dag ook naar school
had gebracht. Dus janken geblazen,
ook voor opa en opoe die waren
getroffen. Toen kwamen de Duitse
soldaten die met de achterkant/kolven van hun geweren op de kijkende
mensen insloegen.

In een hoek van de Coolhaven lagen twee hospitaalschepen waar het leven van Hoogsteden werd gered. Foto verzameling Rein Wolters

Terwijl ze daarmee bezig waren, ging
het luchtalarm opnieuw en kwamen de
vliegtuigen weer terug om te proberen
met hun boordgeschut het gebouw van
de Sicherheitsdienst in brand te schieten. Ook hier ging veel mis en werden
de huizen aan de Heemraadsingel het
meest beschadigd. Onder meer van de
familie Van de Lucht.”

Gelukkig was mijn zusje die dag
thuis gebleven, want zij wilde niet
naar school en had zich onder haar
bed verstopt, dus zij was veilig. Mijn
grootouders hebben dit bombardement
gelukkig ook overleefd. De St.-Elizabethkerk heeft veel schade geleden en
is na de oorlog door giften weer aardig
hersteld.’’

Schuilkelders
Wij werden de schuilkelders in
gejaagd. Toen het sein veilig kwam,
zijn broer Cees en ik naar huis gerend.

Goede moffen
‘’Wat velen niet weten is, dat er in
de Coolhaven, vlak bij de Pieter
de Hoochbrug, twee Duitse Rode

Kruisschepen lagen waar men mijn
leven heeft gered. Ik was er te water
geraakt en werd bewusteloos uit het
water gevist door een Duitse visser die
mij met zijn visnet boven water had
gekregen. Ik werd daarna behandeld
op die schepen. Er waren dus ook de
goede ‘moffen’.’’
A.F. (Louis) Hoogsteden
a.f.hoogsteden@ifsglobe.com
‘s-Gravenzande

De ober die geen ober was
Na mijn mislukte opleiding tot onderwijzer, die net een jaar
duurde, wenkte mijn diensttijd. Opkomen voor je nummer was
ook voor mij bedacht, dus moest ik ter overbrugging een paar
maanden voor inkomen zorgen. Ik solliciteerde bij het gerenommeerde cargadoorsbedrijf D. Burger en Zoon in de Rotterdamse
Westerstraat en werd aangenomen.
Mijn werk zou bestaan uit het typen
van connossementen, in het Engels
Bills of Lading genoemd en dat gebeurde op bijzonder ouderwets ogende

schrijfmachines, die het mogelijk
maakten van bovenaf de getypte
letters te zien, zodat je als het ware
in een valkuil keek waarin de tekst

Gerrit den Braber (links) met Milly Scott en Cees Bruins, 1966 (foto: Eric Koch, Anefo/Het Nationaal Archief)

zou verschijnen. Alles moest keurig
op lijntjes worden getypt en door het
nodige schuifwerk aan het innerlijk
van de machine was dat mogelijk.
Typefouten werden niet geduld en dan
kon je het hele werk opnieuw ter hand
nemen. De connossementen gingen
mee met de vracht op scheepslijnen
naar de Verenigde Staten, Scandinavië
en andere landen.
Firmanten
Er heerste op kantoor een aparte sfeer.
Er werden ook grappen uitgehaald
die soms leidden tot onverwachte
resultaten. Een nieuwe collega werd
wijs gemaakt dat een man in wit
colbertjasje de bedrijfsober was en
de jongeman werd gevraagd bij hem
even vier pils te bestellen. Dat deed
hij, maar de man in het witte jasje was
een van de firmanten en hij kon het
grapje niet waarderen. De jongeman
kon helaas zijn biezen pakken. Naast
de firmanten beschikte het bedrijf over
twee procuratiehouders die het erg
druk hadden en de bonnetjes aftekenden voor de onkosten die je maakte,
zoals het volgen van nuttige cursussen
of opleidingen.

Een peperdure bolide...

Vreemde bezoeker
‘s Morgens kwam er vaak een oudere
man het kantoor binnen, die nogal
wankel liep. Hij droeg een oud vissershoedje en ik vroeg mij af waarom
die zwerver zomaar naar binnen kon
lopen. Via de achterkant van het
gebouw nog wel. Een collega vertelde
mij desgevraagd dat dat de oudste
firmant was van de zeven en dat hij
zojuist uit een peperdure bolide met
chauffeur was gestapt. Hoe kan men
zich toch vergissen, als men alleen
maar op het uiterlijk afgaat.

was Kees Vick, een toentertijd redelijk
bekende cabaretier. Hem vertelde
ik over mijn schrijversaspiraties en
hij bracht mij in contact met Gerrit
den Braber van AVRO’s Minjon.
Hoewel de diensttijd natuurlijk veel
tijd in beslag nam, bleven er toch nog
voldoende uurtjes over om me bezig
te houden met tekstwerk. In de loop
van mijn diensttijd ben ik nog een
enkele keer terug geweest bij Burger
en Zn. Maar ik begreep al gauw dat
een langdurige terugkeer niet direct in
de planning zat.

Tekstwerk
Een van de langer werkende collega’s

John Collee
johncollee@hotmail.com
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

> Alle soorten bestratingen
> Ophogen & schoonmaken
> Voor- en najaarsbeurten
> Onderhoud & snoeien
> Wij kunnen ook voor alle
materialen zorgen

> Afvoer van het vuil
> Duidelijke prijsopgave
> Garantie op al ons werk
> Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
Gebr. Van Klaveren, 010 - 2210250
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

CU

KOM 1E OF 2E KERSTDAG NAAR CATHAY VOOR EEN
ONVERGETELIJK CULINAIRE ERVARING IN EEN GEZELLIGE KERSTSFEER

U BETAALT EEN ALL-IN KERSTTARIEF* VOOR EEN PERIODE VAN 2,5 UUR CULINAIR GENIETEN.
DE DINERTIJDEN ZIJN BEIDE IN TIJDBLOKKEN VERDEELD. VERLENGEN IS GEZIEN DE DRUKTE
NIET MOGELIJK. RESERVEREN OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN!
A. 15.00 - 17.30 UUR:
B. 16.00 - 18.30 UUR:
C. 17.00 - 19.30 UUR:
D. 18.00 - 20.30 UUR:
E. 19.00 - 21.30 UUR:
F. 20.00 - 22.30 UUR:

€ 40,- P.P.
€ 45,- P.P.
€ 45,- P.P.
€ 45,- P.P.
€ 45,- P.P.
€ 45,- P.P.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
* Vooraf reserveren en betalen om lange wachttijden aan de kassa te voorkomen.
* Beatling per totale groep en niet individueel
* Betaling contant, per PIN of bankoverschrijving
betaling dient voor aanvang ontvangen te zijn)
* Annuleren mogelijk tot 1 maand voor aanvang
* Komt u s.v.p. met zo weinig mogelijk auto’s ivm extra drukte op ons parkeerterrein
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

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

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

*KINDEREN 0-4 JAAR GRATIS / 5-8 JAAR € 16,00 / 9-11 JAAR € 25,00 / V.A. 12 JAAR € 45,00
65 PLUS € 5,0- KORTING

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice
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Martin Luther Kingweg 7 l 3069 EW Rotterdam
www.restaurantcathy.nl l 010 - 455 13 33

T E S E R VIC
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Opgegroeid rond het Meineszplein
Jarenlang bewaarden mijn oudste broer Leen en zijn vrouw
Janny hun Oud-Rotterdammers om ze bij verjaardagen en andere
familiebijeenkomsten aan mij door te geven. Mijn naam is Jan
Burger en ik ben geboren in Rotterdam op 30 april 1945.
Na mijn Rotterdamse schooltijd woonde ik in Amstelveen en Amsterdam en
nu ben ik neergestreken in Deventer.
Met name de laatste jaren lees ik
graag de levensverhalen van diverse
Rotterdammers. Zo ga je door de hele
stad en met name als het gaat om het
stadsdeel waar je zelf bent opgegroeid,
groeit mijn aandacht. Ik dacht, kom
laat ik ook eens proberen wat op te
tekenen waar ik ook andere lezers een
plezier mee kan doen.
Boodschappen
Ik wil graag wat over ‘mijn’ buurt,
Rotterdam-West, vertellen, met het
Burgemeester Meineszplein centraal.
Onze buren heetten Loedeman, Van
Dijk, Dullaart, Mink, Van der Oest,
Haak, Schilt en Kleinjan. Natuurlijk
moest je, zodra dat kon, boodschappen
voor je ouders doen. Die boodschappen deed je niet lukraak ergens, maar
bij vaste winkels. Waarom bij de ene
bakker wel en bij de andere niet?
Soms werd dat bepaald door het feit
dat het de enige in de directe buurt
was, soms ook doordat de melkboer
naar dezelfde kerk ging als je ouders!
Of naar bijna dezelfde kerk. Protestanten kochten niet bij ‘roomsen’ en
omgekeerd. Namen? Voor groenten en
fruit gingen we naar Niemeijer, voor
kruidenierswaren naar Van der Schee,
beide aan de Havenzichtstraat. Daar
werd je soms bediend door een man
met een heel klein oortje. Ik griezelde
van vis, daar hoefde ik niet heen…

Melk en brood werden dagelijks
aan huis bezorgd met karren. Brood
kwam van bakker M. de Jong, die een
winkel aan de Beukelsdijk had (en
heeft), melk kwam bij Vreugdenhil
vandaan. Die tapte de melk waar je bij
stond, in hele of halve liters. Bloemen
kocht mijn moeder op vrijdag als de
‘bloemenman’ langskwam, of op het
Meineszplein onder de galerij. Zo ging
het ook met aardappelen, die vanuit
Barendrecht (Kooijman) kwamen.
Schoenen werden gerepareerd door
een schoenmaker aan de Van Weelstraat. Huishoudelijke spullen kwamen
bij Kamp vandaan, aan de Vierambachtstraat. Kaas haalde ik in de
Van Heusdestraat, daar mocht je ook
proeven! Met vlees was mijn moeder
zeer kieskeurig, dat haalde ze bij slager Bos aan de Buitenhofstraat. Diens
dochter Ria zat bij mij in de klas.
Boeken
Boeken waren in mijn leven van meet
af heel belangrijk! Eerst waren er de
Verkade-albums, vooral De Boerderij
maakte veel indruk; later de boeken van W.G. van de Hulst: Jaap en
Gerdientje. Mijn favoriet was ‘Niek
van de bovenmeester’. Boekhandel
Bokhorst aan de Vierambachtstraat
hoek Tidemanstraat bezocht ik graag,
boekhandel Van Mazijk was net iets
te ver weg. Vanwege de familierelatie
– boekverkoper H.W. Blok was met
mijn zus Corry getrouwd – ging ik
voor schoolboeken naar de Boergoen-

sestraat ‘op Zuid’. De winkel had een
zogeheten etalage-eiland, iets heel bijzonders in die tijd. Auteur Jan Brokken heeft er boeiend over geschreven
in zijn boekje BLOK. Boekhandel
Donner aan de Korte Lijnbaan kwam
later in het vizier, vooral vanwege zijn
‘Pocketkelder’.
Koks in hemdsmouwen
Het Mathenesserplein was begin- dan
wel eindpunt van lijn 11. Die maakte
daar geen lus, maar zoals iedere Rotterdammer van gevorderde leeftijd
weet hadden de meeste trams (de vierassers) een dubbele besturing, voor en
achter. Bas van der Heijden had daar
zijn eerste zelfbediening. Er was een
Chinees restaurant, daar ben ik nooit
binnen geweest, maar de keuken ervan
kende ik wél! Die was namelijk aan
het Rauwenhoffplein, onder de poort
door vanuit het Mathenesserplein.
Daar stonden de koks in hemdsmouwen te wokken, zouden we nu zeggen.
Continu gutste het zweet langs hun
glimmende lijven. Aan datzelfde Mathenesserplein, naast de brug, was ook
een deftig Chinees-Indisch restaurant
gevestigd, het befaamde Kota Radja.
Je zag er bijna nooit mensen eten,
maar de tafels bleven allemaal schitterend gedekt. Ik zie nog de tafels met
fonkelende glazen.
RFC
Verder waren er aan dat plein een
ﬁliaal van Vroom&Dreesmann, met
een kelder, en niet te vergeten het
Postkantoor tegenover Kota Radja. Op
de hoek van het plein met de Van Cittersstraat stond de Hervormde Kerk.
Daarvan werd de ingang afgegrendeld

Burgemeester Meineszplein met rechts onderin de melkman (foto: Gerard Roovers)

met metalen harmonicadeuren, zodat
daar geen speelruimte kon ontstaan
voor de jeugd die toch al vrijwel
nergens terecht kon voor sport en spel.
Ja, bij de eind- dan wel beginhalte van
lijn 1, daar was wel ruimte. Daar lag
ook het sportcomplex van ‘Errefsee’.
Pas veel later begreep ik dat daar de
roemruchte voetbalclub RFC gevestigd was. We hadden thuis namelijk
helemaal niets met sport. Dat was een
andere wereld waarvan je enkel op
zondagen, eens in de veertien dagen,
iets zag als Sparta ‘thuis’ speelde. Dan
werden honderden supporters met
verlengde trams van lijn 1 aangevoerd,
die rijen dik heel netjes stonden te
wachten tot ze met het handbediende
pontje de Schie konden oversteken,
voor een stuiver of een dubbeltje…
Haakje
Nee, op zondagen gingen wij ter
kerke. Mijn ouders waren lid van de
Gereformeerde Kerk van RotterdamDelfshaven en die was zeer omvangrijk in de jaren ‘30 tot halverwege ‘60.

De dominees daarvan heetten Adema,
Vrolijk, Van der Linden, Schaafsma
(2, A. en K.J. ), Van Loon, Kouwenhoven, Honig en De Wit. Ze droegen
op de preekstoel allemaal een zwarte
toga en soms een zwarte baret. Die
baret hingen ze in “de Tideman” dan
aan een haakje van de deur van de
preekstoel. Toen in 1973 de kerk werd
gesloopt heb ik het betreffende haakje
nog van de deur losgeschroefd als aandenken…. De kerkgebouwen stonden
aan de Tidemanstraat, het Bospolderplein, de Duijststraat en de Franselaan.
Op zondagen gingen we tweemaal
naar de kerk, om 10.00 en 17.00 uur.
Die tweede dienst vond ik doorgaans
heel vervelend, omdat ik daarvoor
mijn middagspelletjes moest afbreken.
Onze dominee kwam eenmaal per jaar
op ‘huisbezoek’, meestal onaangekondigd, tussen vier uur en half vijf. Wat
had mijn moeder daar een hekel aan!
Jan Burger
jac.burger@xs4all.nl

(320) Protest bij de Boezembrug. Wie
herkent wie en waarom en wanneer
was deze actie?

Door de lens van Hartog (320-321)
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.
Reacties gaarne naar reinwol@outlook.nl

(321) Vanaf het Witte Huis de Oude Haven en omgeving. Linksboven het verdwenen Bodecentrum. Wie weet meer?
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Engel op de schouder
Zomer 1960. De eerste Floriade in
Nederland en wel in Rotterdam.
Er waren diverse mogelijkheden
om binnen te komen, maar de
hoofdingang was aan de Mathenesserlaan, naast het Boymansmuseum. De bezoekers kwamen
overwegend met openbaar
vervoer. Ik was jong agent aan de
politiepost Westersingel.
Wij hadden ook een sleutel van de toegangsdeur, om ‘s nachts de boel in de gaten te
houden. Of het verplicht was, weet ik niet
meer, maar ik vertoefde graag bij de hoofdingang. Als geboren en getogen Rotterdammer, kon je je eigen stad aanprijzen. Want
de bezoekers wilden ook wel wat meer zien
dan bloemen!
Bij een rustig moment zag ik schuin aan
de overzijde twee jonge vrouwen druk met
elkaar praten en daaromheen dartelde en
huppelde een klein meisje. De moeder had
totaal geen oog meer voor het kind en ik
ergerde mij daaraan. Ik was zelf een jonge
vader en wist dat een kind snel afgeleid kan
worden. Aan mijn zijde bij het museum liep
een man met een herdershond. En wat ik
dacht, dat gebeurde ook. Zij schoot als een
projectiel de rijbaan op, in de richting van
de man met hond. Maar tegelijkertijd kwam
met een matige snelheid een vrachtauto
aan uit de richting van de Westersingel. De
chauffeur moet zich lam geschrokken zijn,
want hij maakte een noodremming. Maar te
laat. Ik zag het meisje onder de vrachtauto
verdwijnen. In die tijd stonden vrachtauto’s
nog hoog op de wielen! Binnen een mum
van tijd lag ik ook onder de vrachtauto en
trok het meisje er onderuit. Geheel onbeschadigd, lag ze in mijn armen en begon
pas te huilen toen ze mij zag in het zwarte
uniform. Wat een heerlijk geluid. Het klonk
mij als muziek in de oren.
Ik was van plan de moeder verrot te schelden, maar zij stond asgrauw als een zoutpilaar aan de straat genageld. Ik heb haar
het kind gegeven en gerust gesteld. Met de
andere vrouw is ze hoogst waarschijnlijk
naar huis gelopen. Ik heb mij verder bezig
gehouden met de vrachtwagenchauffeur,
die een totale black-out had en nog op zijn
plek zat. Ik heb moeder en kind nooit meer
gezien, maar het meisje moet een engel op
haar schouder hebben gehad.
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com
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De Beijerlandselaan met
op de achtergrond filmtheater
Colosseum in 1968

Schooien
rond de kerk
De St.-Franciscuskerk in de Afrikaanderwijk speelde in mijn jonge jaren een grote rol. Niet
alleen voor mij, maar ook voor veel leeftijdgenoten. Het gebedshuis op de hoek van de Paul
Krugerstraat en het Afrikaanderplein had in mijn ogen iets geheimzinnigs, zelfs wat dwangmatigs. Vanuit allerlei hoeken werd druk op mij gezet de kerk te bezoeken. Mijn vader dwong
mij op zondagmorgen met mijn drie broertjes en drie zusjes naar de Heilige Mis van acht uur
te gaan. Om de lieve vrede te bewaren deed ik dat, want vader had losse handjes en kon er
hard mee slaan.
Ik riep ze uit bed, trok een nat
washandje over hun gezicht en mijn
oudere zus Miep gaf ze een verschoning en trok hen bovenkleding aan.
Daarna stommelden we de houten
trap van veertien treden af, tot ergernis van de buren in de (niet meer
bestaande) oude Pantserstraat. Als
een menselijke sliert staken we de
Putselaan over naar de Johannes
Brandstraat. Achter ons lieten de
passerende tramlijnen 2 en 12 de
rails kreunen.
Als we te vroeg waren voor de
kerk, maakten we een ommetje
langs de Maashaven, waar we de
aangemeerde schepen bekeken.
Halverwege de Bloemfonteinstraat
kwam de kerkdeur in zicht en
zachtjes gingen we naar binnen.
Kwart voor negen, zo wist ik van
kerkbezoeken met de padvinders,
stond de kapelaan nog op de preekstoel en was nog net niet gereed
met zijn preek. Aan het eind gaf hij
doorgaans nog een korte samenvatting van wat hij had verkondigd en
dat was voor mij belangrijk voor
als vader vroeg waar de preek over
ging, ter controle of we wel waren
geweest. Als het lukte, pikte ik
thuis uit de keuken een zakje blauw
mee en dumpte dat in de wijwaterfontein. Op afstand gnuifden we

Links beneden de Varkenoordsebrug over het spoorwegemplacement West-IJsselmonde.
Foto's verzameling Rein Wolters

als mensen voorbijkwamen met
een blauwe stip op hun voorhoofd
door het kruisje dat ze sloegen bij
het verlaten van de kerk. Toen ik
werd betrapt door een postende
kerkganger kreeg ik een stevige
aframmeling. Bovendien werd het
tegen vader verteld, die me ook nog
eens bont en blauw sloeg.
Pas later besefte ik waarom hij
ons op zondagmorgen zo vroeg
mogelijk het huis uit wilde hebben.
Dan lag er geen jong kroost tussen
hem en moeder en konden ze ongestoord hun gang gaan met negen
maanden later weer een broertje of
zusje als nieuwe kostganger.
De kerk was onderdeel van het
roomse blok met scholen, instellin-

gen en een meisjespensionaat. Daar
is al zo’n veertig jaar geen sprake
meer van, omdat het allemaal is
afgebroken. Ik beklom graag allerlei uitsteeksels van de panden
en bedwong ook alle trappen. Het
enige van toen is de speeltuin
Afrikaanderplein. Mannen als Jan
Teune en zijn schoonzoon Frans
Kriesch hebben zo’n zestig jaar
aan sporen nagelaten. Beiden zijn
overleden.
Klauteren
Na de kerk kon ik doorgaans
mijn ongeschreven programma
afwerken en kuierde ik eerst over
de Beijerlandselaan en bekeek in de
vitrines fotofragmenten van de film

die draaide in theater Colosseum.
Via de arbeiderswoninkjes van de
laag gelegen Laantjes wandelde ik
naar de ‘steile wand’ aan het einde
van de Slaghekstraat, de dijk van
de Varkenoordsebocht. De trap
naar boven liet ik voor wat die
was en klauterde naar boven. Dat
deden meer jongens. Over de hoge
brugbeugels lopen was gevaarlijk,
ondanks herhaaldelijke waarschuwingen deden we het toch. Onder
de brug was over de hele breedte
een open doorgang, die we beschouwden als ons clubhuis. Je kon
er komen door een dikke regenafvoerpijp te beklimmen. Op een keer
viel een jongen naar beneden en
lag gespietst op een hek. Politie-,
brandweermannen en ziekenbroeders hadden veel werk om hem te
bevrijden uit zijn benarde positie.
Jaren later zag ik het slachtoffer
weer, nu in een rolstoel. Ik had
mijn les geleerd, nooit heb ik meer
zulke waaghalzerij uitgehaald.
Bunkers
Een gewilde speelplek was de
Valkeniersweide, in de volksmond
de speelwei; een open vlakte tussen
Groene Hilledijk, Valkeniersweg
en Dordtsestraatweg met rondom
wat bosschages en het Zuiderziekenhuis. In de winter was het pret
als het had gesneeuwd, want dan
kon je met de slee van het talud van
de Groene Hilledijk naar beneden
glijden. Bevroren natuurijs van de
singel bood veel schaatsplezier.
Omdat de Duitse bezetters vreesden dat geallieerde vliegtuigen er
gingen landen, werden schuilbunkers gebouwd met een betonnen
opbouw van drie meter. Landen
kon niet meer. Na de oorlog werd
het voor jongeren een favoriete
speel- en klimplek. Ik heb er vaak
geklommen, maar ben nimmer
in een bunker geweest. Ze waren
afgesloten met een groot hangslot.
Van horen zeggen weet ik dat de
bunkers ondergronds met elkaar
waren verbonden en ook dienden
als slaapplek. Maar of dat waar is,
weet ik niet. Wie het weet mag het
schrijven via e-mail
reinwol@outlook.com

De brugopbouw was aantrekkelijk voor jongeren om te beklimmen en overheen te lopen
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BACH’S
WEIHNACHTSORATORIUM
Hartverwarmende muziek
voor de donkerste dagen

19, 20 & 22
december

Tickets: rpho.nl

Profiteer nu van onze
najaars aanbiedingen!
Gebr van Klaveren tuinaanleg – bestratingen
Juist nu is het de tijd om uw tuin aan te
pakken want een tuin aanleggen in het
najaar is veel aantrekkelijker.

DE IDEALE TIJD VOOR EEN
NIEUWE BESTRATING.

In het voorjaar krijgen de meeste mensen de tuinkriebels maar nu we richting de winter gaan zijn er
geen wachttijden.Verder kun je ook het beste in het
najaar de nieuwe aanplanting doen want dan staan de
planten in ‘slaap-stand’. Daardoor kunnen ze makkelijk
worden gerooid en geplant worden.Verder hebben
de nieuwe planten een periode met veel water voor
de boeg en dat helpt hen om te beginnen met hun
wortels te verlengen (succes verzekerd).

In het najaar maak je weinig gebruik van de tuin,
dus je hebt er weinig overlast van. Het terras
hoeft niet gelijk gebruikt te worden. Straatwerk
en grondwerk kan zorgvuldig gebeuren met
voldoende inklink en stabilisatie. Dat voorkomt
verzakkingen in de toekomst. En door in het
najaar te gaan beginnen ben je straks in het
voorjaar helemaal voorbereid op het mooie weer
en kan je direct genieten van de nieuwe tuin.

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET NAJAAR ZIJN:
> De prijzen zijn een stuk aantrekkelijker
> De uitvoering staat niet onder druk
> Voor het aanplanten/ nieuw gazon van de tuin is het de meest ideale tijd
> De bestrating heeft alle tijd om goed te stabiliseren
> Geen wachttijden

TUINAANLEG – BESTRATINGEN

Familiebedrijf
Gebr. Van Klaveren

AL MEER DAN 30 JAAR ERVARING
Wij werken met vaste prijzen zodat u van te voren
precies weet hoe en wat er gaat gebeuren.
Geen verrassingen achteraf. Wij leveren alle materialen
en zorgen ook voor uw vuilafvoer.
GRATIS ONTWERP + GARANTIE OP AL ONZE
WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN

Bel nu voor een GRATIS prijsopgave

Tel: 010-2210250

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Kleibintjes
5 kilo € 3,95
10 kilo

€ 6,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

bandjeverstandje.nl
aad
voorr
0
>3.00

0180
619 411

24 uu
rs
servic
e

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

www.klaverentuin.nl

KUNSTGEBITTEN
ROTTERDAM

Bel voor
een gratis en
vrijblijvend
adviesgesprek
010 - 4101679

Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam
www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl
Uw tandprotheticus

* Vergoeding vanuit
de basisverzekering

* Opvulling (rebase)
dezelfde dag klaar

* Contracten met alle
zorgverzekeringen

* Noodprothese

* Volledige prothese
* Gedeeltelijke prothese/frame
* Implantaat / klik prothese
* Reparatie klaar terwijl u wacht

Aan huis
behandelen
zonder
extra kosten

* Digitale gebitsprothese
* Vast gebit
* Zachte prothese
* Aangesloten bij
beroepsvereniging ONT

Avond en
weekend
behandelingen
in overleg
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TANTE POST
Paters Capucijnen
Op de Beukelsdijk was een hbs. Mijn
vriendje ging daarop. Je moest er
veertien vakken leren. Van je Groningen, Hoogezand, Sappemeer. En van
je Bali, Lombok, Soembawa. De hbs
was van de paters Capucijnen. Die
hadden een bruine pij aan met blote
voeten in sandalen. De Geschiedenispater rookte en mijn vriendje kreeg
zijn prachtige sigarenbandjes van
Elisabeth Bas. Mijn vriendje wilde
natuurlijk ook pater worden. Maar op
de Walenburgerweg kwam hij altijd
een meisje tegen met een bol groen
truitje. Daar kon geen sigarenbandje
tegenop, zo bleek later. Hij verdween
in het Groene dal, het Stille dal, waar
kleine bloempjes bloeien.
Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl
Café The Corner (1)
Hierbij wil ik reageren op de mail van
Joris Boddaert in De Oud-Rotterdammer over café The Corner. Ik ben in
1946 geboren in de Goede Hoopstraat
bij de Maashaven. Mijn herinneringen
aan café The Corner gaan terug naar
de jaren 1951 tot en met 1986. Mijn
vader, Ab Visser, was tot aan zijn dood
op slechts 54-jarige leeftijd, koopman
te water. Een hele chique naam voor
wat op de wal de schillenboer en de
lorreboer genoemd werd. Hij was
opkoper van oude metalen en andere
materialen, op schepen die in de haven
lagen. Hij had de beschikking over
een motorvlet die lag afgemeerd aan
een steiger in de Maashaven achter de
Quaker Oats-fabriek naast de graansilo en Barzilay, opkoper van allerhande
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1940 Wat Roermond bijeen
bracht voor Rotterdam
Het Duitse bombardement van mei 1940
had verschrikkelijke gevolgen, want
naast de vele doden waren er 80.000
Rotterdammers die plots hun huis en inboedel kwijt waren. In de collectie Open
Beelden trof ik een heel kort filmpje
over een inzameling van huisraad voor
de Rotterdammers die dakloos geworden
waren door het Duitse bombardement.
Een onderwerp dat aansloot op mijn
film over de verwoesting van Rotterdam. Het bleek een opname van Polygoon te zijn, maar opmerkelijk, zonder geluid, er was dus ook geen commentaar.
De kans is groot dat het dan ook nooit in het bioscoopjournaal is vertoond. Omdat ik ook nog niet eerder beeldmateriaal
over dit onderwerp was tegen gekomen, ben ik gaan zoeken in het digitale krantenarchief Delpher en vond hierover twee
berichtjes in de Limburg Koerier. Het trof mij dat beide artikeltjes meer een lofzang op de goedheid van de Roermondse
bevolking waren dan er meeleven met het lot van de slachtoffers in voorkwam. In zo`n kort filmpje kon ik helaas niet de
hele tekst kwijt, maar heb ik geprobeerd die indruk toch zo letterlijk mogelijk weer te geven. Het filmpje is nu te bekijken
op basromeijnfilms.blogspot.nl
Bas Romeijn

oude scheepsmaterialen. De dagelijkse
pleisterplaats voor de kooplui te water
waren de kroegen aan de Brielselaan,
zoals café Baltimore op nr.40 van
Sjors en ik dacht Sjaan Spork en later
voortgezet door zijn schoonzoon Siem
Termijn met zijn vrouw tante Truus,
café De Seinpost van Frans Verwey
met zijn vrouw tante Riet, café De
Silo en dus café The Corner aan de
Brielselaan. Eigenaresse was tante
Bets die, naar ik meen, toen boven
de zaak woonde en volgens mijn
herinnering de achternaam Udinga
had. Ik weet ook nog dat zij een zoon
Jan had, die boekhouder was. Nu was
het geval dat er naast Barzilay nog

Beroemde mensen
Ik reageer op foto 316, gemaakt in de kleedkamer van Feyenoord. “Waar op
de foto zie jij Coentje Moulijn? Nergens dus! Links naast Cor Veldhoen zit
Frans Bouwmeester, daarnaast Marinus Apolonius (Rinus) Bennaars. Moet ik
dat nu vertellen, als rasechte Spartaan. Toen was ik nog voor Feyenoord en zat
ik in de Kuip met mijn broer op de reclameborden op de waterafvoerbuizen
bij de wedstrijd tegen Estudiantes. De lol ging eraf toen ik ging begrijpen dat
Feyenoord nooit slecht voetbalde. Het lag altijd aan de scheids, het veld of
verzin maar wat. Zo zit voetbal niet in elkaar.’’
“Ik lees in De Oud-Rotterdammer de bijnamen van beroemde Rotterdammers
en ook van alleen maar bekende Feyenoorders. Wat een kortzichtigheid toch
weer, Sparta had en heeft ze ook: Ed de Goey: Ed Konijn, Bob de Korver: Het
Kanon, Frans Heistek: Sparta Piet, Adri van Tiggelen: De Spijker, Henk Bosveld: Charley, Tonny van Ede: De (oude) Schicht, Louis van Gaal: De IJzeren
Tulp, Rinus Terlouw: IJzeren Rinus.”
Jan Kind (j.kind6@upcmail.nl) klom in Zuid-Beijerland

een opkoper was van oude metalen
en dat was mijn latere baas Koos van
Pelt. Hij had een pakhuis naast de
Corner op nummer 4, waar Jan van
de Muyden inkoper was. Het was dan
ook de normaalste zaak van de wereld
dat, wanneer er was afgerekend,
de kroeg werd bezocht om te gaan
kaarten of biljarten, maar vooral om
veel bier te drinken. Voor mij was het
normaal dat ik, vanaf het moment dat
ik kon lopen, na schooltijd mijn vader
uit de kroeg ging ophalen. Ik kwam
zodoende dagelijks in die kroegen,
waaronder dus The Corner, wat voor
mij een soort speeltuin was, omdat ik
vanaf het moment dat ik een keu kon
vasthouden stond te biljarten of aan de
trektafel stond te spelen en verwend
werd door de kooplui met een reep
chocolade (witte) en pinda’s uit een
glazen pot. Deze periode duurde
tot mijn zestiende, omdat ik toen
de mulo verliet en ging werken. Uit
deze periode herinner ik mij nog veel
namen van andere kooplui (zoals Theo
Steer, Johan Steer, Jenk Steer, Jan van
Groningen. Thomas Weski (familie
van?), Jan Patat (ik dacht schoonzoon van Fien de Bels patatzaak op
de kaap), Wollie van Naarden, Sal
Kanters, Kees Kik (Boerenkees), Piet
Heinen, Arie van de Bogaart, Sjors
Lagerlof (de zwees), John Bachrach
(de Griek), Koos Versluis, Meyer van
de Berg, Toontje (Stompie), ik dacht
achternaam Brusselers, Jan Gebbe
als mede-opkopers van hout zoals
Jaap Groenenboom en Halsema uit
Meerkerk. Al deze mensen sprak ik
altijd aan met ome of tante gevolgd
met de naam. Vervolgens kwam café
The Corner opnieuw in beeld bij mij
doordat eerder genoemde Koos van
Pelt en Frans Schreyer een vof waren
aangegaan onder de naam handels-en
stuwadoorsonderneming van Pelt &
Schreyer en het kantoor werd verplaatst van café The Corner naar een

winkelpand aan de Brielselaan 106
met aan de straatkant een kantoorruimte en aan de achterkant een privéruimte met natuurlijk een bar. Ik werd
toen in 1966 via mijn vader gevraagd
of ik daar wilde komen werken om de
boekhouding (met slechts een mulo
diploma met daarbij toen nog een
middenstandsdiploma) over te nemen
van eerder genoemde Jan, de zoon dus
van tante Bets. In die functie kwam ik
opnieuw in contact met deze kroegen
doordat ik wekelijks de rekeningen
ging betalen omdat mijn bazen (ome
Koos en ome Frans) ondanks hun
eigen bar, frequente bezoekers bleven
en natuurlijk contact bleven houden.
Alex Visser
Pijpbloem 2
3068 AN Rotterdam
010-4564503
Café The Corner (2)
De vraag in de De Oud-Rotterdammer
‘wie kent de The Corner’ kan ik
helaas niet beantwoorden, maar mijn
herinnering gaat terug naar augustus
1947, toen nog geen 8 jaar oud. Mijn
ouders waren die maand 12,5 jaren
getrouwd en er werd een feestje in The
Corner gegeven, de enige zaak die die
zaterdag dicht wilde gaan voor ander
publiek. Het was, dat zie ik nu ook
wel, een compleet andere tijd. Mijn
ouders waren geboren Amsterdammers. Voor het bruiloftsfeestje waren
mijn opa en nog een aantal familieleden met een busje uit Amsterdam
overgekomen. Daarnaast waren er
een paar buurtjes en wat kennissen
uitgenodigd. Mijn vader werkte op het
Vrij Entrepot aan de Stieltjesstraat als
magazijnmeester voor een groothandel
in Bonded Stores voor Shipchandlers
en Ambassades. Het feestje was in
volle gang, toen mijn moeder aan mijn
vader vroeg “Ken jij die lui?” Niet
dus, zij hadden buiten gezang gehoord

en waren met wat anderen mee
The Corner ingelopen. Het 25-jarig
huwelijksfeest werd in Amsterdam
gevierd. ik zat toen in militaire dienst.
Maar het 40-jarig huwelijksfeest werd
bij ons in de straat bij café Puck van
Heel gevierd met een zeer geslaagde
voordracht van ‘tante’ Marie van Heel.
Mijn vaders vader moest altijd als
hij in Rotterdam was even bij Puck
met zijn zoon een klaverjasje op zijn
Amsterdams leggen. Bedankt voor
de foto, hij bracht bij mij een aantal
herinneringen boven.
Henk Holleman
henkholleman@planet.nl
The Corner (3)
Wat een verrassing om in de oproepjes
het café van The Corner aan te treffen,
gelegen hoek Brielselaan-Mijnsherenlaan. Wij woonden toen enkele
huizen verder. Op de andere hoek
was het café van, meen ik, Coolen of
Kolen? Mijn vader ging daar wel eens
biljarten. Het echtpaar had drie mooie
dochtertjes met kleertjes aan waar wij
jaloers op waren. Zij mochten niet
buitenspelen, maar keken voor hun
slaapkamerraam naar de spelende
kinderen in de Jacob Noordzijstraat. Ik
heb de laatste jaren veel aan hen moeten denken. Zij zijn zeker ook al in de
tachtig. Wie dit leest kan mij mogeiljk
iets over die leuke meisjes vertellen en
hun ouders?
Ik had een broertje met Down, waar
ik iedere dag mee op straat moest.
Vandaar dat velen zich mij wel kunnen
herinneren.
Ina van Tol-Rodenburg
Jacob Catsstraat 24d
3202 AK Spijkenisse
0181-629084
Waterstokerij
In de vorige De Oud-Rotterdammer
kon je goed zien hoe arm de mensen
vroeger waren. Op maandag was het
wasdag; dat was een heel karwei. Er
waren nog geen wasmachines. En het
grote wonder werd door de waterstoker gebracht: Twee emmers gloeiend
heet water door het achtertuintje. Een
grote stamper met vier pootjes in de
kuip. Wij mochten dan voor schooltijd
ieder 30 keer stampen. Maar mijn
broertje deed altijd gemeen, stiekem
deed hij er vijftig. Ik begrijp nog
steeds niet dat mijn moeder dat niet
zag. Kijk, wij deden allemaal wel eens
iets stouts, maar zo’n grote, onrechtvaardige, gemene streek maakte mij
vreselijk verdrietig. Eens heb ik wraak
genomen door zijn mondharmonica
uit de lade te halen. En er fijn een paar
liedjes op te spelen in het kleinste
kamertje van het huis. Daarin zat een
bovenraampje, waar je het juichen
kon horen als Feijenoord een goal had
gezet.
Dr Anton de Man
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muziekmiddag in Flamingo, dus op
18 december komt er weer één, de
kersteditie! Er is veel gratis parkeerruimte bij de Flamingo en vanaf
metrostation Zalmplaat is het nog geen
tien minuten lopen.

Diapresentatie ‘Een Rondje Rotterdam’
Zondag 17 november nemen onze vrijwilligers Fer Huizer en Martin Veldkamp u mee voor ‘Een Rondje Rotterdam’. Ze wandelen kriskras door Rotterdam en laten u de beelden zien van heden en verleden. U bent van harte
welkom. De presentatie vindt plaats in het onderkomen van Stichting Ons
Rotterdam aan de Kerkwervesingel 53 te Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar
met buslijn 67. De aanvang is om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. De
toegang is, zoals altijd gratis. Mocht u de presentatie bij willen wonen dan
graag van te voren even aanmelden. Dit kan telefonisch via 010-4804513 en
via de mail: diawerkgroep@onsrotterdam.nl. Kijk ook op www.onsrotterdam.
nl of op de facebookpagina www.facebook.com/onsrotterdam

Hetty Blok
In de Tweede Wereldoorlog logeerde
een meisje uit Rotterdam zes weken
bij m’n ouders in een polder van
Middelharnis. Ze heette Hetty Blok –
niet dé Hetty – en zou tussen 1932 en
1937 geboren kunnen zijn. Ze kwam
om aan te sterken via bemiddeling
van de kerk. Bij mijn zus, die nu 80
jaar is, komt de herinnering aan haar
regelmatig naar boven. Wellicht zijn
er mensen die weten waar deze Hetty
Blok is gebleven. Reacties zijn van
harte welkom.
M. Mellaard
mmellaard@lijbrandt.nl
Muziekmiddagen in Flamingo
Op 20 november zal er in Partycentrum Flamingo in Hoogvliet weer
zo’n gezellige muziekmiddag worden
georganiseerd voor senioren. Deze
keer wordt de muziek verzorgd door

twee bandjes, namelijk Shadows- en
Sixtiesband KONTIKI, één van de
oudste nog bestaande “beatbands” van
Rotterdam en de Rock & Rollformatie
The Main Team. Na het overlijden van
één van de vaste leden van KONTIKI
en het zoeken naar een geschikte
vervanger is deze band er weer klaar
voor en gretig om het weer op te pakken waar ze het hebben moeten laten
liggen. Vanaf 14.00 uur zullen ze er
weer staan om het publiek te amuseren
met hun muziek. Daarna, rond 15.30
uur neemt de “huisband” van de
muziekmiddagen The Main Team
het weer over en kunnen de voetjes
van de vloer tot omstreeks 17.00
uur. De zaal gaat open om 13.15 uur
en de toegangsprijs is slechts € 3,00
per persoon. NB Deze lage entree is
mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de Cultuurscout van de
gemeente Rotterdam aan het project.
Dit jaar is er om de vier weken een

100e IJsselmonde-Zingt
In de Pelgrimskerk, Reijerdijk 51 te
Rotterdam-IJsselmonde, wordt zaterdag 16 november vanaf 19.30 uur de
100e zangvond gehouden in de serie
IJsselmonde-Zingt. De toegang is gratis en de opbrengst van de collecte is
voor Support Casper. Dit is tevens de
laatste avond, omdat er geen organisatorische opvolging is en steeds minder
publiek de zangavond bezoekt. Aan
deze avond werken twee unieke en
grote koren mee: het Inspire2liveChoir
uit Alblasserdam en Choir4Hope uit
Barneveld beide o.l.v. Peter Overduin.
Verder werken aan deze avond mee:
Jacqueline Meijer, sopraan; Severin
van Dijk, dwarsfluit; Jolanda den
Houter, hobo en de organist André de
Jager. De koorzang wordt afgewisseld
met samenzang van bekende liederen
uit diverse liederenbundels. Tevens
is er een orgelimprovisatie en een
instrumentaal intermezzo met fluit en
hobo. De opbrengst van deze avond is
bestemd voor de stichting van Prof. dr.
Casper van Eijck, genaamd Support
Casper. Deze stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker. Het
belooft een zeer gevarieerde avond
te worden. Aanvang: 19.30 uur. Kerk
open: 19.00 uur. Toegang gratis. Collecte voor Support Casper.
Ineke Schenk
Voor mijn schoonzus Riet Vogel-Koster in Duitsland, ben ik opzoek naar
Ineke Schenk. Ze zijn elkaar uit het
oog verloren. Het zou leuk zijn weer
contact te hebben. Bij voorbaat dank.
Elly Koster
ellykoster@gmail.com
06-28526800

Open dag aquariumvereniging
Aquarium- en Vijververeniging
Groot Hoogvliet houdt zaterdag 16
november een open dag. Wij zijn de
enige nog overgebleven aquarium- en
vijververeniging voor Hoogvliet en
(verre) omstreken, waaronder tevens
de Zuid-Hollandse eilanden vallen.
In verband hiermede beschikken wij
over contactpersonen in Oostvoorne
en Brielle. Op de open dag zijn er voor
liefhebbers planten, vissen en overige
aquarium- en vijverbenodigdheden te
koop. Ook kunt u (gratis) uw vijver- of
aquariumwater laten testen. Voor de
waterkeuring is een hoeveelheid water
van 30 tot 50 cc nodig. Bovendien
kunt u er met alle eventuele vragen
over uw vijver of aquarium terecht.
Heeft u interesse en wilt u wat meer
van de hobby weten, kom dan naar
onze Visklas aan de Gebbeweg 14 B
te Rotterdam Hoogvliet. Aanvang:
11.00 uur , einde: 17.00 uur. Iedereen

is welkom en de koffie is gratis. Indien
u besluit op deze dag tegen een (éénmalig) gereduceerd tarief tot het eind
van het jaar lid te worden ontvangt u
tevens een consumptiebon die aan de
bar kan worden ingeleverd.
Gezocht
Ik ben op zoek naar Saskia Huberdina
du Burck, (1944) gehuwd in (1968)
met J.T.B. Eggink, dochter van Arie
Willem du Burck, (1908) filiaalhouder gehuwd met Petronella Cornelia
Michels, (1908). Ze woonde in 1945
in de Groen van Prinstererstraat.107
A-1 onder de Familie A. Berveling.
Misschien heeft zij van haar ouders
iets gehoord over de ramp die in 1945
heeft plaats gehad in de Kerdijkstraat,
Treubstraat. Dit zouden we heel graag
van haar willen horen.
Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Diapresentatie Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal
Zaterdag 16 november zal Arie Beukelman, bestuurslid van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, een presentatie verzorgen met als titel “Van A
naar B in vroeger tijd”. Aan de hand van een groot aantal dia’s neemt hij u
mee tijdens een rondje door Rhoon en Poortugaal. De presentatie begint om
14.30 uur, de toegang tot de Oudheidkamer is gratis. Bezoekers kunnen dan
gelijk een kijkje nemen bij de tentoonstelling “’40-’45 in woord en beeld”,
waarin in brede zin aandacht wordt geschonken aan gebeurtenissen tijdens de
oorlogsjaren in Rhoon en Poortugaal. De Oudheidkamer bevindt zich aan de
Dorpsstraat 27 te Poortugaal.

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,
de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland.
Dhr./Mevr. Voorletters

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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Euphonia
Laatst, op mijn verjaardag, kregen
we het erover dat wij vroeger op het
kinderkoor Euphonia hadden gezeten.
Dit koor was na de oorlog opgestart
in het clubhuis aan de Katendrechtse
Lagendijk in Charlois. Voor ons, als
kinderen, was dit zo iets bijzonders
na die nare oorlog die we hadden
meegemaakt. Vrienden (Arie en Jo
Mout) die nu bij mij op visite waren,
zaten daar ook op en we vroegen ons
af, of er nog foto’s zouden zijn. Dat
er foto’s werden gemaakt tijdens de
opvoering van ‘Edelhart en Elinora’
in de Doklaan, wisten we, maar wij
hadden ze nooit in ons bezit gekregen.
Wij zijn inmiddels de 80 ruim gepasseerd, maar zouden het zo leuk vinden
deze nog eens te zien, want vriend
Arie Mout en ik, Sarie Los-Beukelman, hadden de hoofdrollen daarin
gespeeld. Wie weet heeft iemand die
foto’s nog in een album zitten. De
Oud-Rotterdammer zorgt wel vaker
voor verrassingen!
Sarie Los-Beukelman
Nieuwenoord 59
3079 LH Rotterdam
010-4820815
shbeukelman@planet.nl

gestart vanuit Rotterdam. SamSam
wijst nabestaanden met een smalle
beurs de weg bij een overlijden met
als doel schuld te voorkomen. Samsam bestaat sinds 2013 en sindsdien
zijn er bijna 300 meldingen geweest
waarbij met succes ondersteuning is
gegeven. Niet alleen het sterven en
de kosten voor de uitvaart geven veel
zorgen, ook de nalatenschap is soms
een probleem. Zeker wanneer er geen
polis is en/of de overledene schulden
nalaat.
Behalve voor veel verdriet, zorgt
een uitvaart dus ook voor veel stress.
Keuzes die lang doorwerken worden
besloten in een kort tijdsbestek. Om
dit allemaal in goede banen te leiden,
zijn er de SamSam uitvaartcoaches.
Deze (vrijwillige) coaches geven
nabestaanden kosteloos informatie
over de wet- en regelgeving omtrent
overlijden en staan hen bij met raad
en daad.
SamSam start ieder jaar een nieuwe
scholing voor mensen die op vrijwillige basis uitvaartcoach willen
worden. Meer informatie is te vinden
op www.samsamuitvaartcoaching.
nl of https://www.facebook.com/
SamSam-Uitvaartcoaching. Lijkt het
je wel wat uitvaartcoach te zijn? Neem
dan contact met ons op en meld je aan
via 06-50401860
of7 info@samsamuit6
8
9
vaartcoaching.nl
14

Beweegactie
Wilt u gaan bewegen en weet u niet
hoe en waar? Kom naar de gratis
Beweegactie voor volwassenen en
senioren bij Gezondheidscentrum Helianth, Alexanderpolder op woensdag
27 november om 10.00 uur. U maakt
kennis met trainers van verschillende
beweegactiviteiten uit de buurt, zoals
wandelen, fitness, dansen, tafeltennis
en KombiFit. Tips over hoe (meer) te
bewegen geven we u ook graag. Drink
gezellig een kopje koffie/thee met een
fysiotherapeut, diëtist of sportconsulent en probeer een beweegactiviteit
uit. De Beweegactie is een initiatief
van Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam, Gezondheidscentrum Helianth
en MEE Rotterdam Rijnmond.
Om 10.00 uur ontvangen we u graag.
U maakt kennis met verschillende
trainers en beweegactiviteiten uit
de buurt zoals wandelen, fitness,
dansen, tafeltennis en KombiFit.
Gelijk uitproberen? De trainers laten
u graag de beweegoefeningen zien en
ervaren. Iedereen kan meedoen, want
de beweeglessen zijn voor elk niveau.
Ook zittend is bewegen mogelijk. Tips
over hoe (meer) te bewegen geven we
u graag. Verschillende specialisten
waaronder een fysiotherapeut, diëtist
en sportconsulent
zijn aanwezig. Heeft
11
u vragen? Stel ze gerust onder het
genot van een kop koffie/thee. Om

Kappers in Palace
“In De Oud-Rotterdammer van 15 oktober staat in de rubriek ‘Rotterdam
gefotografeerd’ foto 317 van kappers die deelnemen aan een concours in
zalencentrum Palace in de Zomerhofstraat. Op de foto staat rechts achterin
een kapper die op mijn vader lijkt. Mijn vader, geboren in 1916, was kapper
in Rotterdam, onder meer bij Fontein op de Noorderhavenkade en bij Karels
kapsalon in de Witte de Withstraat. Wij hadden ooit een andere foto van mijn
vader bij een concours in Palace, gemaakt tussen 1950 en 1955.’’
J.Hoppe
Grienderwaard 298
3078 NL Rotterdam
hoppe49@outlook.com
11.00 uur gaan we aan de wandel. De
beweegaanbieders die aanwezig zijn
zitten allemaal op loopafstand (10
minuten) van Gezondheidscentrum
Helianth. Lijkt het u leuk uitgebreider
kennis te maken met een beweegactiviteit en de locatie? Rond 11.00 uur
lopen we er graag met u naartoe. Rond
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Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. vijf
winnaars krijgen ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam
gefotografeerd’ van fotograaf Henk Hartog over de periode 19601970.

37

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een bekend gezegde en luidde:
44

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing
voor DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019 12.00 UUR naar
info@deoudrotterdammer.nl of via de post 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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het wijfje van hoenderachtige vogels; 35. niet aantrekkelijk; 37. alcoholische drank; 38. loonsverhoging; 41. metaalsoort;
2
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12.00 uur is het programma afgelopen,
deelname aan deze ochtend is geheel
gratis.
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Horizontaal 1. onderstel van een auto; 7. nagerecht; 12. pratende vogel; 13. letter van het Griekse alfabet; 14. familielid; 15. lang rond hout aan een mast; 17. ver (in samenstelling); 19. familielid; 21. vlaktemaat (afk.); 22. woonboot; 24. moderne muziek; 27. meisjesspeelgoed; 28. oud Nederlands betaalmiddel; 30. sprookjesfiguur; 31. zoek (verloren); 32. het werpen (gooi); 33. het wijfje van hoenderachtige
vogels; 35. niet aantrekkelijk; 37. alcoholische drank; 38. loonsverhoging; 41. metaalsoort; 42. slim
(sluw); 44. heldendicht; 46. hoofdstad van Oekraïne; 47. inwendig orgaan; 48. fout van een zetter; 49.
hetzelfde; 50. deel van schip; 52. teken; 54. zuil (pijler); 56. gom; 58. autoritaire bestuurder; 61. lokspijs;

pagina 24

Dinsdag 12 november 2019

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

weg eenzaamheid, weg depressie...

Becker’s geluksgerichte seniorenappartementen!
Geluksmodel gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit
met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant,
herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz.
Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende activiteitenbegeleidster. Zorgdiensten als
pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, muziektherapie enz. worden aan huis geleverd.
Gewenste andere zorg is op aanvraag mogelijk.
Thuiszorg en medische zorg op afroep.
Tweekamer appartementen kosten € 1.450,00 incl. energie, nuts, telefonie, TV, WiFi enz.
(kale huur € 1.000,00) ruime badkamer, keuken met elektrische 4-pits kookplaat,
afzuigkap en magnetron. Vloeroppervlak minimaal 45 m2.
Een nieuw geluksgericht zorgmodel met levensloopbestendige complexen, de organisatorische ja-cultuur, use-itor-lose-it aanpak die nadruk legt op actief blijven, het herinneringsmuseum. De extended family-aanpak voorkomt
een hospitaalachtig gevoel bij de cliënt (niet patiënt!) Een zorgorganisatie moet zich richten op de leuke dingen
in het leven, de dingen die nog wel kunnen, Hierbij moet de organisatie een activerende en mogelijk makende rol
dus. Schilderen, zingen, bloemschikken, excursies, knuffeldieren, bibliotheek, diners, feestjes, gym, yoga, bridge
etc. Motto’s als ‘te veel zorg is net zo erg als te weinig zorg’, ‘het knuffeldier is net zo noodzakelijk als de verpleegster
en de aantrekkelijke barkeeper’. ‘Use it or lose it’: je moet niet te snel voor mensen zorgen, maar mogelijk maken
dat ze zoveel voor zichzelf zorgen. Niet te veel protocollen en gebods-en verbodsbepalingen. Begin met ja en laat
alles zoveel mogelijk begaan. Becker bewijst met tweeënveertig appartementen in Residence Roosenburch dat het
geluksmodel ook kleinschalig kan. Gelukscreatie te midden van natuur, vlak bij het dorpscentrum en slechts dertig
minuten van Rotterdam centrum. Kom langs op onze open dag en proef de ja-cultuursfeer. Kijk ook op www.residence-roosenburch.org

Open dag

zaterdag
16
november
10.00 - 16.00 uur
Muzikale omlijsting door
zangeres Waldin Roes,
Bert Nicodem en Jos Valster

restaurant/theater

atelier

k

Rozenburg

bibliotheek
en biljartruimte

herinneringsmuseum: gezellige familiesfeer

Nog drie appartementen
te huur! Bel: 0181-740740

Residence Roosenburch

Grote Stern 2, 3181 SX, Rozenburg (Z-H)
0181-740740 of 06-5132 9046
info@residence-roosenburch.org www.residence-roosenburch.org

impressie tweekamerappartement

terras met rivierzicht

