
Dat zwemmen op de politieop-
leiding zoveel aandacht kreeg 
ben ik pas later gaan begrij-
pen. Op dinsdag en donder-
dagmorgen om 07.30 uur was 
het buffelen in het Oostelijk 
zwembad. Voor mij geen straf 
omdat ik op mijn 7e jaar al in 
de Schie in Overschie zwem-
les kreeg van mijn vader. Een 
touw om je middel het water 
in en als je niet hard genoeg 
met je handen en voeten be-
wegingen maakte werd je aan 
het touw naar de kant getrok-
ken. Het was er wel smerig 
want de van de Burg Borstel-
fabriek loosde zijn afval in het 
open water van de Schie en 
soms was het tussen de drol-
len door zwemmen.

De ziekte van Weil, waarvan je nooit 
meer hoort, heb ik hier ondergaan. 
Ik zie nog de blik van de bezorgde 
huisarts. Maar de zwemkunst hier 
opgedaan leverde extra punten op in 
het Oostelijk zwembad.
In de beginjaren bij de politie was er 
gelegenheid om stage te lopen. Zo 
ook bij de Rivierpolitie. De dagen aan 
boord van een van de boten aangeduid 
met P 1,2 of 3 waren enerverend. Het 
ophalen van verstekelingen op zeebo-
ten, de controle van de paspoorten aan 
boord van de zeeboten. En natuurlijk 
was er ook de binnenvaart. En bijna 
alle zaken verliepen via de beurs of 
scheepvaartkantoren. De spanningen 
rond het vervoer en acties kwamen 
pas later.

Drijfnat
De vrijheid van demonstreren is een 
groot goed maar soms kan dit ook 
ten koste gaan van de vrijheid van 
een ander. Van de overheid wordt dan 
gevraagd om de orde te handhaven 
en als diender werd ik daar goed op 
voorbereid. Dat begon met het in een 
zwembad in M-E kleding oefenen in 
het drijven met zwemvest en een M-E 
schild met een lange wapenstok in je 
handen. Sommige collega’s konden 
mede door het natte uniform en de 

attributen maar net het hoofd boven 
water houden. Commissaris Leen, in 
de functie hoofd van de geüniformeer-
de dienst, keek in zijn mooie uniform 
zichtbaar geamuseerd aan de rand van 
het zwembad naar al die spartelende 
agenten. Hij werd geflankeerd door 
twee jonge inspecteurs in opleiding.
Toen ik in het zwembad een brand-
slang aan de muur zag hangen vroeg 
ik enkele natte collega’s naast elkaar 
te gaan staan als een soort muurtje. 
Inmiddels had ik de brandslang ont-
grendeld en zette de kraan voluit open 
waarna ik de commissaris met een 
krachtige straal bijna van zijn stoel 
spoot. Drijfnat vluchtte de commissa-
ris met zijn lijfwachten het zwembad 
uit en de sportinstructeurs vertelden 
mij dat ik hier meer van zou gaan 
horen. Dit baldadige optreden hoorde 
niet bij het gedrag van een brigadier 
die volgens hen het goede voorbeeld 
moest zijn voor de jonge agenten.

Actie watergordijn
Na de oefeningen om bij het te water 
raken je drijvend te houden gingen 
we als groep dienders echt oefenen 

op de Nieuwe Maas. Er werd geleerd 
om achter elkaar in gangpaden van 
boten/ schepen te lopen en elkaar te 
waarschuwen voor obstakels die hier 
volop aanwezig waren. Het was echt 
samenwerken en zorgen dat je zolang 
mogelijk op het schip overeind bleef. 
Bij de Esch was een hoge kademuur 
en moest je naar boven klimmen.
Maar ook zorgen dat je schild en 
wapenstok niet in het water terecht 
kwamen. Handen tekort dus. De 
volgende oefening was op het water 
zelf. In rubberboten en met zwemves-
ten ging het in volle vaart naar een 
duwbak om daarna via een touwladder 
aan boord te klimmen. Toen ook dit 
goed ging was het oefenen om met 
een bluskanon om te gaan. De kracht 
die vrij kwam bij het openzetten van 
de kraan was enorm. Het was om 
leren te richten op de stuurhut van 
een schip. Een watergordijn voor de 
stuurhut aanbrengen om zo het zicht 
van de schipper te belemmeren. Het 
was absoluut niet toegestaan om de 
stuurhut zelf te raken of het schip op 
een andere wijze te beschadigen. Toen 
ook dit allemaal goed ging was het 

wachten op actie.

Blokkade
Half augustus 1981 was het zover. 
In de schipperswereld was er grote 
onrust over de vrachtverdeling. Som-
mige rederijen hadden besloten om 
buiten de beurs om te vracht te verde-
len. Schippers werden zo rechtstreeks 
in hun portemonnee getroffen en als 
je een gezin aan boord hebt dan moet 
je wat. Door het volgen van de media 
kreeg ik begrip voor het ongenoegen 
van de schippers en voor hun acties 
voor een betere vrachtverdeling.
De schippers blokkeerden met hun 
schepen de Nieuwe Maas bij de Wil-
lemsbrug en de Koningshaven en zo 
was de doorvaart volledig gestremd. 
Dat hier ook andere partijen door ge-
troffen werden is altijd het spannings-
veld bij het voeren van een actie. Het 
bleef een imposant gezicht zo’n volle-
dige afsluiting. ‘Allen voor een en een 
voor allen’, zo beleefden de schippers 
deze blokkade. Burgemeester André 
van der Louw gelastte 87 schippers in 
het Rotterdamse vaargebied hun blok-
kades op te breken. Inmiddels werd 

er door veel partijen dagen vergaderd 
en bemiddeld om tot een vreedzame 
oplossing te komen. Ook de regering 
bemoeide zich met de blokkade die 
vond dat alle vaarwegen vrij moesten 
worden gemaakt desnoods met politie-
geweld. Het gevolg was dat de schip-
pers steeds meer eensgezind werden.
In Rotterdam werden na een van een 
week actie voeren de schippers door 
de politie opgeroepen de blokkades 
op te heffen en hieraan werd door 
de schippers gevolg gegeven. Een 
optreden van de politie werd zodoende 
gelukkig voorkomen. Hierna heb ik 
nog wel vele uren op het water in de 
Rotterdamse haven doorgebracht. 
Ik beschouwde het als een welkome 
afwisseling van het straatwerk. De 
actie natspuiten van de commissaris 
is positief afgelopen. Ik kreeg na het 
gebeuren het verzoek om comman-
dant van een aanhoudingseenheid te 
worden en zo bij rellen de grootste 
relschoppers op te pakken.

Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

Rotterdamse agent in actie op het water
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, 

- Uitvaart compleet € 3695,-

Uitvaart basis  € 2750,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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.

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.
 
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.

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.
 
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. 
 
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.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

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

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

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

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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.

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.
 
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.

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.
 
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. 
 
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.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!
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W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

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

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

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger 

nodig die met  een enkel woord begrijpt wat de wensen 

zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring. 

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn. 

Onze mensen staan klaar als het nodig is.

 Eric van Heelsbergen
U I T VA A R T V E R ZO R G E R

We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respectmet zorg en respect
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Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy 

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
www.venrooytandtechniek.nl

•   Reparaties klaar terwijl u wacht
•   Persoonlijke aandacht en service
•   Klikgebit-specialisten

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Venrooy Tandtechniek

KUNSTGEBITTEN



Er kwamen nogal wat leveranciers 
langs. Geen vervoerders die namens 
webwinkels pakjes kwamen afleve-
ren, nee, de directe makers van de 
producten. De bakker kwam met zijn 
trapcarrier langs met zijn versgeurende 
broden en ook de melkboer hoorde in 
het straatbeeld thuis. Voor je deur goot 
hij uit grote gamellen de liters melk 
over in de pan die wij mee naar buiten 
namen. Dan zorgde een man voor fruit 
aan de deur. In Overschie was dat in 
de jaren vijftig, zestig Toon Kootkar, 
die zijn bellefleuren en sterappel-
tjes voor een paar stuiver per pond 
aanbood. Sterappeltjes hadden een 
vuurrode schil en waren ook rood van 
binnen. De meeste waren doorboord 
door een worm, want dat hoorde zo. 
Daar at je gewoon omheen.

Dooienfonds
Ook de huurbaas kwam aan de deur 
om zijn maandelijkse huurgeld opha-
len. De oude heer Kolpa in ons geval 
had keelproblemen kan ik mij nog her-

inneren. Maar hij kwam persoonlijk 
elke maand de huur innen. Van hoe-
veel? Ik dacht iets van 13 gulden 25. 
Net als de man van het dooienfonds. 
Op een kaart werden de premies afge-
tekend. Het ging in die tijd om enkele 
centen per maand - anderhalf dacht 
ik - en dan had je de zekerheid dat dat 
bedrag kon uitgroeien tot uiteindelijk 
het riante bedrag van honderd gulden. 
Daar kun je tegenwoordig nog geen 
muis voor laten begraven, laat staan 
een mens.

Schillenboer
Dan kwam eenmaal per jaar (na de 
kerst) de opkoper van konijnenvellen 
voorbij, die met drankstem riep dat 
hij ‘knijnevelle’ zocht. Een kleurrijk 
figuur, altijd wankel in zijn mobiliteit. 
Dan de schillenboer. Die kwam met 
paard en wagen. Daar vond de eerste 
versie van afvalscheiding plaats. 
Achterop hingen de zakken voor het 
oud brood. En het was een nuttige 
onderneming, want dieren konden ook 

weer goedkoop hun magen vullen. 
Wie konden we nog meer verwachten?
Piet de Gruyter met zijn boodschap-
pen. Hij gaf tien procent korting, maar 
boze tongen beweerden dat hij ook 
minder gewicht aan zijn producten 
meegaf. Dat hielp hem aan een minder 
vleiende bijnaam die ik hier niet zal 
noemen. Termeulen bracht ook zijn 
bestellingen rond en ging er uitein-
delijk door het kostenplaatje aan on-
derdoor. Maar talloze Rotterdammers 
verlangen nog terug naar het gemak 

waarmee je bij Termeulen kon kopen.

Voddenman
Bij ons in Overschie verscheen er af 
en toe een ouder zangtrio dat precies 
wist waar wat gezongen moest wor-
den. Van een zeemanslied bij een oud 
zeeofficier tot een christelijk getint 
lied aan de deur van een trouwe kerk-
ganger. En natuurlijk niet te vergeten 
de voddenman, die met zijn kar in 
principe ook deed aan afvalscheiding. 
Een goede vangst leverde de klant 

soms een geschenkje op in de vorm 
van een ballonnetje of een fluitje.

Kijkglas
Ja, aan de deur werd gebracht en ge-
kocht in die tijd. Tegenwoordig kijken 
we eerst door het kijkglas in de deur 
voordat we open doen. Er hangen ook 
geen touwtjes meer door de brieven-
bus. Wel zo verstandig.

John Collee
johncollee@hotmail.com

Aan de deur werd vaak gekocht
Natuurlijk zijn mensen van de derde leeftijd, zoals dat in België 
een stuk vriendelijker klinkt dan ‘bejaarden’, ‘grijsaards’, om 
aan nog sterkere benamingen voorbij te gaan, altijd geneigd te 
wijzen naar ons verleden met de woorden: vroeger was alles 
beter. Helemaal eens ben ik het niet met hen, het is anders ge-
worden. En er zal best hier en daar een pijnplekje zitten als we 
aan vroeger denken. Maar laten we eens kijken wie er bij ons in 
Overschie aan de voordeur aanbelden.
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Op mij is zeker de oeroude uitspraak 
van toepassing dat ik aan het toneel ben 
“omdat ik zo goed ken onthouwe”.

Maar als ik in de ochtend bezig ben 
met de Senseo, ja dat vind ik lekkere 
koffie, steeds een verse bak, dan ben 
ik soms vergeten of ik er al een nieuw 
padje in heb gedaan, vier seconden ge-
leden. En dan durf ik er soms ook geen 
eed op te doen of ik de voordeur waar 
ik drie minuten daarvoor langs gelopen 
ben, of ik die van het slot heb gedaan. 
En laatst liep ik naar de brievenbus 
om die open te doen en bemerkte dat 
ik daartoe mijn autosleutels in de hand 
had, maar dat is nog meer een geval 
van Alzheimer- light.

Ik kom er op omdat ik laatst ademloos 
naar de film, op tv, ‘Youth’ heb zitten 
kijken, met Michael Caine en Harvey 
Keitel, een film die ik vorig jaar allang 
gezien had maar waarvan ik mij hele 
delen totaal niet meer herinnerde. 

Waar zijn die delen dan gebleven? 
Waarom zit dat niet ergens in je hoofd 
opgeslagen? Of is het gewoon slordig-
heid? Je zou elke film eigenlijk twee 
of drie keer moeten zien. Want ik heb 
het meer met films, en ik weet dan nog 
wel dat ik er de eerste keer zeer van 
had genoten. Anders zou ik er ook niet 
een tweede keer naar kijken. Bent u 
daar nog?

Kent u de verrukkelijke film ‘Love 
actually’ nog, met onder andere een 
briljante Hugh Grant? En anders ‘Four 
weddings and a funeral’? Die heb ik 
inmiddels zeker drie of vier keer ge-
zien, en steeds word ik weer door iets 
verrast. Andere scenes staan in mijn 
hoofd gebeiteld. Hugh Grant ontmoet 
op een trouwpartij een vriend en vraagt 
hoe het met zijn vriendin is. “Dat is 
mijn vriendin niet meer”, antwoordt 
de vriend. “Nou, dat is maar goed ook, 
want zeker de helft van dit gezelschap 
heeft met ‘r liggen wippen”, zegt Hugh. 

“Het is nu mijn vrouw”, zegt de man 
ontsteld. En Hugh weet niet hoe gauw 
hij een goed heenkomen moet zoeken.

Met boeken is het nog veel erger. 
Ik haal een boek uit mijn kast dat ik 
dertig jaar geleden heb gelezen en ik 
sla stomverbaasd de bladzijden om die 
als nieuw voor me zijn. Philip Roth is 
overleden, de man die nooit de Nobel-
prijs voor literatuur heeft gekregen. 
(Die ging vorig jaar naar Bob Dylan, 
wat ik bespottelijk vond. Dit jaar wordt 
de prijs, door Zweeds Me-too-gedoe, 
niet uitgereikt, pak van m’n hart, stel je 
voor dat ie naar Ali B. was gegaan.) Ik 
pak Roth’s beroemde boek ‘Portnoy’s 
klacht’erbij…Dat kan ik zo opnieuw 
gaan lezen.
Ik zie ‘Campert compleet’ als adver-
tentie in de krant staan. Dat heb ik toch 
ook. Ja hoor, al zal het nieuwe ‘Com-
pleet’wel een stuk completer zijn. Ik 
zit het te lezen alsof het splinternieuw 
voor me is. Ik las vele verhalen in mijn 

twintiger jaren en ik realiseer me dat 
ik er als keurige katholieke jongen de 
helft niet van begreep, al dat feesten en 
zuipen en vrijen, waar ik overigens het 
benieuwdst naar was.
Wat een humor. En wat een mooie taal. 
Een voorbeeld: de hoofdfiguur gaat 
op bezoek bij zijn vriend die in Parijs 
werkt, bij een soort “wereldorganisa-
tie”, u begrijpt wel. Die fileert Campert 
met enkele welgekozen zinnen. “De 
werkende leden van die commissie 
waren Japanners, wier in een won-
derlijk Engels geschreven rapporten 
echter niemand kon lezen. Er was ook 
een commissie ter bevordering van 
de belangen des boekhandels achter 
het IJzeren Gordijn, samengesteld 
uit verbitterde Hongaren, Roemenen 
en Bulgaren, die in afgelegen café’s 
geheimzinnige bijeenkomsten hielden 
met katapultfabrikanten en radiozen-
derbouwers.”

De nieuwe boeken moeten maar weer 
even wachten.

 

 

“Geheugen spreek”
Wat een eigenaardig instrument is het geheugen toch eigenlijk. Met het klimmen der jaren zou het na-
tuurlijk wat slechter moeten gaan functioneren, maar dat gaat anders dan je zou verwachten. Ik leer 
hele lappen tekst nog moeiteloos uit mijn hoofd, daar heb ik gelukkig nooit problemen mee gehad, 
zeker met tv of film, als het scene voor scene gaat kijk ik die paar bladzijden even door en dan weet 
ik het, heel erg makkelijk, zeker in vergelijking met sommige collega’s die je urenlang ziet blokken.
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De melkboer kwam gewoon aan huis
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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.

CU

C o n c e p t  U i t v a a r t
010 - 419 08 72

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig

Garage L. Both
Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl

Tel. 0180-661551 
E-mail info@brommobiel.nlEerlijke mobiliteitsoplossingen voor als u uw auto rijbewijs niet (meer) hee� .

Bel ons voor meer informa� e
of kijk op www.Brommobiel.nl

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

  

 All Inclusive Bus excursievakantiesAll Inclusive Bus excursievakanties  

 All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingenAll Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen  
Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,--  p.p. p.p. 

  

LUXE SEINE CRUISE LUXE SEINE CRUISE   
8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****   

   28 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 2018   
vanaf  € 1.998, vanaf  € 1.998, --  nu voor € 1.248,nu voor € 1.248,--  p.p. p.p.   

  nu kortingen tot wel € 900,nu kortingen tot wel € 900,--  p.p.p.p.   
   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Parijs v.v.Parijs v.v.Parijs v.v.   
mooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seine   

met Normandië met Normandië met Normandië    
Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige    
verzorging en mooi programmaverzorging en mooi programmaverzorging en mooi programma   

    informatie informatie --  reserveringen               reserveringen                 

                    gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

 

 

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***   
Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   
  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   
Assen / Drenthe Assen / Drenthe Assen / Drenthe ---         al voor al voor al voor € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland      al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
   

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

Vele reizen  

met vertrek 

garantie  Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   
Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   
Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   
Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   

NIEUW NIEUW    3 dg. al va. € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   

More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / ZeelandAardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland   

Nu 50% KORTINGNu 50% KORTING  
  

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / SauerlandAltastenberg / SauerlandAltastenberg / Sauerland   

Nu 30% KORTINGNu 30% KORTING  
  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***   
Rijs / FrieslandRijs / FrieslandRijs / Friesland   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. € 259,-  nu € 229,€ 229,--             
BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 

op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 

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

Geldig t/m zaterdag 2 juni 2018

Lunchhapje Zalm
of Tonijn

 

Per stuk 3,79 

3 voor € 9,00

yardenhuis Beukenhof  • Burgemeester van Haarenlaan 1450 

3118 GR Schiedam • T 088 927 2250 

yardenhuis.beukenhof@yarden.nl • yarden.nl/beukenhof  

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

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



 Ken je dit nog? Een simultaanschaaktoernooi. Maar waar? En wie mag daar de eerste zet doen? Welke be-
roemde grootmeester kijkt goedkeurend toe? Het speelde zich allemaal af in Rotterdam in 1970. Heeft u 
er bijzondere herinneringen aan? Of aan andere schaakwedstrijden of potjes schaken in de Maasstad in het 
verleden? We zijn weer heel benieuwd naar uw anekdotes, herinneringen en verhalen. Schrijf een en ander 
op papier of mail ons. Dat kan naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post: De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. 
Daar is de foto ook groter (beter) te zien.   

  Truus van Ooijen-Lupgens: “Graag wil ik 
reageren op de foto Ken je dit nog? Nr.163 Dit is 
de Rotterdamse accordeonvereniging Progressio 
onder leiding van Frans Peelen. Ben er zelf ook 8 
jaar lid van geweest. We repeteerden boven café 
de Kolkhoek aan de Noordsingel/Burgemeester 
Roosstraat. Ik herken nog een aantal personen. 
Onder andere Toos Hommel (vijfde van links) en 
Bep Pijl (bovenste rij derde van links). Vind dit 
erg leuk om te zien.”

    Bep Pijl: “Dit is de accordeonvereniging Progres-
sio met als dirigent de heer Frans Peelen. Dit 
orkest bestaat nog steeds, maar is wel samenge-
gaan met Marinucci. Na het overlijden van de 
heer Peelen is mevrouw Toos Hommel vijfde 
van links voor het orkest gaan staan. Ook zij is 
overleden. Nu is de heer Ton Wilmer de dirigent. 
Ik zelf ben spelend lid geweest vanaf 1950-1973 
en nu donateur.”

Geertje Brand: “Helaas weet ik niet welke ac-
cordeonclub het is, maar ongetwijfeld zijn er 
mensen, die dat wel weten. Ik speel zelf ook 
accordeon, al sinds 1958, als lid van de Accor-
deonvereniging Accordeonata uit Lekkerkerk en 
doe dat nog steeds wekelijks. Wij hebben nog 31 
leden. Door de foto moest ik terugdenken aan 
wat wij met onze accordeonclub mee maakten 
in 1962. In dat jaar gaf onze vereniging zich op 
voor de voorrondes van d’Oprechte Amateur. Een 

heel bekend programma voor de radio. Onze ver-
eniging uit een klein dorp leek dat wel eens leuk. 
Wij werden uitgenodigd en mochten 2 muziek-
nummers laten horen in het Dakpaviljoen van het 
Groothandelsgebouw. U begrijpt, dat was nogal 
wat voor zo’n dorpse club om daar boven op de 
top van het gebouw in een ‘glazen’zaal te mogen 
spelen. Tot onze verbazing werden we gekozen 
om ook in de halve fi nale mee te doen. Die werd 
gehouden in de Blauwe Zaal van het Beurs-
gebouw. Ook hierna werden wij door de jury 
gekozen om onze muzieknummers te spelen op 
de grote fi nale. Dat werd een nog grotere zaal, na-
melijk de Grote Schouwburg in Rotterdam Zuid. 
Wij speelden de tango Noche des Estrellas en 
het nummer Continental Souvenirs. Wij werden 
geen winnaar, dat werd de zanger Perry Cavallo. 
Supertrots waren we wel, dat we zover gekomen 
waren en zoveel moois beleefd hadden.”

    Rob Le Noble: “Volgens mij is het accordeon-
vereniging Progressio. Ik weet er verder niet veel 
van, wel dat zij oefenden in een zaaltje boven een 
café aan de Noordsingel naast de gevangenis. Ik 
herken Nel en Anneke Bosgieter. Nel zat bij mij 
in de klas en ik heb goede en leuke herinneringen 
aan haar. De vereniging had mooie muziekuitvoe-
ringen.”

Bram Schouten: “Dit is R.A.V. Progressio. Door 
Frans Peelen opgericht in mei 1950. Ik speel zelf 

accordeon en speelde ook in Progressio, zo’n 20 
jaar. In jaren 60 en 70 behoorde Progressio tot de 
top van Nederland en werden we ook kampioen 
van Nederland en begin jaren zeventig in Luzern 
in Zwitserland zelfs wereldkampioen! Lid waren 
ook mevrouw wijlen Toos de Wit-Hommel, spe-
lers van de 3 Jacksons en Jan Kemna. Progressio 
had drie orkesten van 40 tot 50 personen. Een 
A- een B- en een jeugdorkest. Door het overlijden 
van de dirigent en het teruglopend aantal leden 
is er een fusie met Marinucci gekomen in 2005, 
onder de naam Progressio-Marinucci. Ik heb heel 
veel genoten en geleerd in Progressio en speel 
zelf nog regelmatig.”

    R.S. Kemna: “De naam van dit orkest is Progres-
sio, onder leiding van de heer Frans Peelen. Mijn 
vader Jan Kemna speelde ook in dit orkest. Toen 
de heer Peelen ziek werd heeft ook mijn vader, 
die ook op de foto staat, de leiding overgenomen. 
Hij bewerkte ook bepaalde muziekstukken voor 
dit orkest. Ook ik heb nog enkele jaren meege-
speeld op de basaccordeon.”

    Ank Lagendijk: “Mijn oog viel op de foto van het 
accordeongezelschap. Helaas kan ik u niet helpen 
aan de naam. Ik was 7 jaar oud in 1963 en ben in 
1964 zelf begonnen met accordeon. Samen met 
mijn broer zagen wij de 3 Jacksons spelen. Toen 
wilde wij dat ook wel leren! Mijn ouders hebben 
toen contact gemaakt met JJ de Vreng op de 
Admiraal de Ruijterweg. Daar werd accordeon-
les gegeven. Eerst noten leren, en toen met zo’n 
prachtig instrument de kneepjes van het spelen 
leren. Mijn broer vond het achteraf veel te inspan-
nend, maar ik ben er mee doorgegaan. Eerst les 
gehad van Hennie de Vreng, Naderhand van de 
heer. v.d. Lugt. Later hebben zij een accordeon-
orkest opgericht. Het Scandalli orkest, waarin ik 
ook meespeelde. Wij hebben toen veel gerepe-
teerd in de Boemerang op de Vondelweg. Inge-
voegd nog een programma uit die tijd met diverse 
namen. Is er misschien iemand die zijn naam 
herkent en ook nog herinneringen aan dit orkest 

heeft? Heeft iemand misschien foto’s? Ik ben 
gestopt met accordeon spelen toen ik ongeveer 15 
jaar was en ben toen overgegaan op elektronisch 
orgel (lessen bij Wegman op de Bergweg, en later 
Rotterdamse muziekschool Eddy de Jong). Bij de 
opstart van ons gezin (30 jaar geleden) wel weer 
een accordeon gekocht. De vingers begonnen 
weer te kriebelen, en ik ben bij accordeonvereni-
ging De Vriendschap Nieuwegein gaan spelen. Ik 
ben nu 62 en speel nog steeds accordeon, sinds 
6 jaar bij Stichtse accordeonvereniging Apollo 
Utrecht. Het is een pracht instrument, niet alleen 
(wat de meeste denken) voor feesten en partijen, 
maar ook voor allerlei soorten andere muziek. 
Ik ben blij dat ik als kind de 3 Jacksons zo leuk 
vond, het zorgde er voor dat ik ook nu nog lekker 
met muziek kan bezig blijven.”

    Leo en Liane de Keijzer: “Wij hebben een passie 
voor accordeons en accordeonmuziek, die wij 
verzamelen, repareren, restaureren en stem-
men. Sinds 1 juni 2017 hebben wij een bedrijf 
dat accordeons repareert, stemt en op maat voor 
de accordeonist opzoekt. Het heet Vermaak en 
Restauratie de Molenhoek. Ook verzamelen wij 
veel van The Three Jacksons, zo hebben wij 
onder andere alle 78 toerenplaten, verschillende 
promotiekaarten, lp’s, waarvan een aantal dubbele 
ingelijst aan de muur. En twee accordeons waar 
Piet van Gorp van The Three Jacksons mee op 
de buhne stond, de Blauwe Galanti en de witte 
Accordiola. Er staat bij ons ook een zelfspelende 
accordeon van Decap Heerentals, bekend van 
dansorgels, waar we van genieten als we moe en 
voldaan klaar zijn met onze accordeon reparaties. 
Al op 16 jarig leeftijd begon Leo met het repare-
ren van accordeons, dit na een grote teleurstelling 
dat zijn eigen accordeon meer kapot van de repa-
rateur terugkwam dan hij er heen ging. Hij heeft 
zich het vak eigen gemaakt door overal te kijken, 
vragen en luisteren, en vooral door veel te doen. 
Zo is hij begonnen met sloopaccordeons te kopen, 
bij bijvoorbeeld Karel Kranen uit Rotterdam.”   

 Een ode aan de accordeon   
  Dat was nog eens een verrassing voor ons, die reacties op de foto in Ken je dit 
nog van een maand geleden. De afbeelding van leden van de Rotterdamse Ac-
cordeon Vereniging Progressio, die poseren op de Lijnbaan in 1963 riep heel veel 
reacties op. Niet alleen van oud-leden, maar ook van liefhebbers van het accorde-
onspel. Daarom wordt deze aflevering niet alleen een herinnering aan Progressio, 
maar een echte ode aan de accordeon. 
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Een goed verzorgde uitvaart vanaf   

€ 3495,00 
( mogelijkheden al vanaf € 1450,00 ) 

De inhoud van onze pakketten staat op 
de website, of vraag een folder aan. 

Tel.:  010-4194010 
www.budget-uitvaartverzorging.nl 

email: info@uvvw.nl 

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

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.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag

tussen 9:00 - 17:00

55+korting

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

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

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

Showroom en
open werkplaats:
Martin Descendre

IJsclubstraat 68

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

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

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

          
           

   LAMMERS & van OOSSANEN 
    --------------------WOONDECOR------------------ 

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

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

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

€ 379,00    
Bijpassend  nachtkastje  € 159,00

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 
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HET VERTROUWDE ADRES VOOR EEN PERFECT KUNSTGEBIT EN ´KLIKGEBIT´ OP IMPLANTATEN
TEVENS VOOR KUNSTGEBIT REPARATIES EN AANPASSINGEN

“Hagen” BV

info@tpphagen.nl

Filiaal Krimpen aan den IJssel:

www.tpphagen.nl

Burgemeester Aalbertslaan 43
Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

  
   al verbruikt? 

Laat dan nu nog voordeliger 
uw kunstgebit vervaardigen

 Eigen risico van € 385,- 

Lid 281 

J.Hagen ,  Tandprotheticus

Organisatie van

Nederlandse
Tandprothetici

Hagen Krimpen bestaat 25 jaar
Wij willen dit graag met u vieren met onze jubileumactie:

- Ontvang een korting van max.                    na aflevering van een boven- of een onderprothese.

- Ontvang een korting van max.                  na aflevering van een boven- en onderprothese.

Korting is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en niet geldig op uw wettelijk verplicht en vrijwillig verhoogd eigen 
risico. Actie geldt alleen tegen inlevering van deze advertentie en is geldig tot 1 december 2016.

Vraag naar de actievoorwaarden.

Lid 281 J.Hagen ,  Tandprotheticus

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen aan den IJssel
Tel.: (0180) 550431

info@tpphagen.nl

Filiaal Rotterdam:
Zwart Janstraat 122a
Tel.: (010) 4666603

www.tpphagen.nl
- Maak kans op leuke aanbiedingen
- Wees op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
- Wij ontvangen graag uw mening

Word fan op Facebook

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

TEVENS VOOR KUNSTGEBIT REPARATIES EN AANPASSINGEN

  

  

Actie! 

 
Waardebon is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en niet geldig op uw wettelijk verplicht en vrijwillig verhoogd eigen risico.  Actie geldt alleen tegen 
inlevering van deze advertentie. Vraag naar de actievoorwaarden. Eigen risico van €385,- al verbruikt? Laat dan nog voordeliger uw kunstgebit vervaardigen. 

Hagen digitaliseert haar afdruklepels. Alle cliënten krijgen vanaf heden een op maat ver-
vaardigde 3D geprinte afdruklepel. Doordat de kaak digitaal wordt gescand kan de afdruklepel 
digitaal ontworpen worden en in 3D worden geprint. Digitalisering zorgt ervoor dat er nog

nauwkeuriger gewerkt kan worden, waardoor de pasvorm van de prothese nog beter zal aansluiten op uw kaak. Hagen is 
trots op de aanwinst van de digitale scanner en 3D printer. Wij willen deze vernieuwing graag met u vieren.  Lid 281 J.Hagen ,  Tandprotheticus

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen aan den IJssel
Tel.: (0180) 550431

info@tpphagen.nl

Filiaal Rotterdam:
Zwart Janstraat 122a
Tel.: (010) 4666603

www.tpphagen.nl
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- Ontvang een korting van max.                  na aflevering van een boven- en onderprothese.
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Actie! 

 Waardebon is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en niet geldig op uw wettelijk verplicht en vrijwillig verhoogd eigen risico.  Actie geldt alleen tegen 
inlevering van deze advertentie. Vraag naar de actievoorwaarden. Eigen risico van €385,- al verbruikt? Laat dan nog voordeliger uw kunstgebit vervaardigen. 

Hagen digitaliseert haar afdruklepels. Alle cliënten krijgen vanaf heden een op maat ver-
vaardigde 3D geprinte afdruklepel. Doordat de kaak digitaal wordt gescand kan de afdruklepel 
digitaal ontworpen worden en in 3D worden geprint. Digitalisering zorgt ervoor dat er nog

nauwkeuriger gewerkt kan worden, waardoor de pasvorm van de prothese nog beter zal aansluiten op uw kaak. Hagen is 
trots op de aanwinst van de digitale scanner en 3D printer. Wij willen deze vernieuwing graag met u vieren.  

Heeft u elders een betere aanbieding gezien? Hagen doet hier €50,- bovenop. Want ook u verdient de beste kwaliteit.  

MODE
MODE VOOR 
IEDER MOMENT

Mode voor 
ieder moment! b

sbensbensen
M O D E

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

 
Vrijdag 6 en 

zaterdag 7 maart
Iedere klant ontvangt 

een leuke attentie.

Mode 
presentatie-

dagen

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

ZOMERVOORDEEL
2e artikel 25% KORTING



  Mijn moeder is onlangs als 
mijn langstlevende ouder 
overleden. Als enig kind wil 
ik over de rekening van mijn 
moeder kunnen beschikken 
na haar overlijden. De bank 
doet echter moeilijk en eist 
een verklaring van erfrecht. 
Maar ik kan aantonen dat ik 
hun enig kind ben, mijn moe-
der geen testament had en 
dat zij inderdaad overleden 
is. Wat doe ik verkeerd? 

  Banken hebben een wettelijke 
zorgplicht om te zorgen dat een 
bankrekening beheerd wordt door de 
rechtmatige eigenaar. In het geval van 
een overlijden is dat niet altijd direct 
duidelijk. Om zeker te weten dat zij 
geen fouten maken en de bankreke-
ning in een nalatenschap in verkeerde 
(onterfde) handen valt, vragen de 
banken dan ook om een verklaring 
van erfrecht; zelfs als er - net zoals 

bij u - duidelijk is wie de erfgenaam 
is en wie daarmee de uiteindelijk 
gerechtigde is tot de bankrekening(en) 
van de overledene.

    Een verklaring van erfrecht is een - na 
overlijden - door de notaris opge-
stelde akte. In deze akte staan onder 
andere: de gegevens van de erfl ater/de 
overledene, wie de erfgenamen zijn, 
óf en hoe er aanvaard is en of er een 
testament was. De notaris verklaart in 
deze akte dat hij deze gegevens heeft 
gecontroleerd. Meestal is zo’n verkla-
ring van erfrecht nodig om bijvoor-
beeld betalingen te kunnen doen van 

de bankrekening van de overledene 
of om de woning te kunnen verkopen. 
Deze verklaring geeft duidelijk-
heid over de verhoudingen en de 
gerechtigdheid tot het vermogen van 
de overledene en is daarmee als het 
ware het legitimatiebewijs waarmee 
de erfgenamen over de goederen in de 
nalatenschap kunnen beschikken.

    De vraag naar een verklaring van erf-
recht lijken banken eerder standaard 
te stellen dan dat ze naar de situatie 
kijken. Een verklaring van erfrecht is 
echter niet altijd nodig, bijvoorbeeld 
bij een gering banksaldo. Bovendien 

verlangen de banken sinds een aantal 
jaren GEEN verklaring van erfrecht 
meer als: er geen testament is én er 
sprake is van een huwelijk of geregis-
treerd partnerschap én
er bovendien niet meer dan € 100.000 
op de rekening staat.
Dat er geen testament is, bewijst u 
met een verklaring van het Centraal 
Testamentenregister (0900-114 41) 
waar u kunt opvragen of er een tes-
tament is en welke notaris het onder 
zich heeft. Het huwelijk of geregis-
treerd partnerschap toont u aan met 
uw ‘trouwboekje’ en het saldo weet 
de bank als geen ander.

    Aan genoemde uitzondering heeft 
u helaas niets. Wij adviseren u om 
nogmaals contact op te nemen met 
de bank van uw moeder en te vragen 
naar de juiste persoon (afdeling nala-
tenschappen). Wellicht is er toch meer 
mogelijk dan de eerste persoon die u 
bij de bank sprak voor mogelijk hield.
Blijft de bank bij zijn standpunt, 
vraag dan een aantal notarissen naar 
de kosten van een verklaring van 
erfrecht of kijk eens naar de online 
mogelijkheden zodat u de kosten zo 
laag mogelijk houdt.

Waarom heeft de bank tóch 
een verklaring van erfrecht nodig?
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  Machtiging na overlijden 
Heeft u een machtiging gekregen om 
over de rekening van iemand anders 
te kunnen beschikken, bijvoorbeeld 
een ouder, dan eindigt deze op 
moment van overlijden van de vol-
machtgever. De bankrekening is vaak 
niet onmiddellijk na het overlijden 
geblokkeerd; nog even geld opnemen 
kan vaak nog. Toch raden we dit 
af omdat u dan de kans loopt dat u 
zuiver heeft aanvaard en daarmee ook 
voor de schulden in de nalatenschap 
opdraait. Ook kan dit argwaan bij 
andere erfgenamen opleveren. Doe 
het niet. Voorkom problemen.

   Bel-me-niet-register 
Een telefoontje van een verkoper als 
je net aan tafel zit of de krant leest. 
Hinderlijk, maar wel te voorkomen. 
Via het bel-me-niet-register kunt u 
zorgen dat u niet meer gebeld wordt 
voor telefonische verkoop. Kijk op 
belmenietregister.nl of bel 0900 666 
1000. Krijgt u ondanks de aanmel-
ding toch telefoon, bel dan Consuw-
ijzer (088 0707070). Zo’n bedrijf kan 
dan een forse boete krijgen.

   Moeders legaat 
Erft moeder van iemand een legaat, 

artikel of som geld en is moeder al 
overleden, dan erven haar kinderen 
niet zomaar het legaat dat moeder zou 
krijgen. Het hangt van het testament 
van de erfl ater af of er sprake is van 
plaatsvervulling. Om te kunnen er-
ven, moet de erfl ater in zijn testament 
het wettelijk erfrecht van toepassing 
laten zijn, of als hij daarvan afwijkt 
het recht op plaatsvervulling expliciet 
hebben opgenomen in zijn testament. 
Is dat allebei niet zo, dan valt het 
legaat terug in de erfenis en krijgen 
de kinderen van moeder niets.

   Tweedehands koop 
Een fi ets kopen op marktplaats of een 
gebruikte radio in een tweedehands-
winkel; de prijs is vaak aantrekke-
lijker dan bij nieuwkoop, maar uw 
rechten als koper zijn veel beperkter. 
Bij de koop van tweedehands spul-
len heeft u niet de garantie die u bij 
nieuwe spullen krijgt. U zult zelf de 

kwaliteit van het te kopen product 
moeten beoordelen. Controleer dus 
zoveel mogelijk. De gouden regel 
blijft: bij twijfel, niet doen.

   Vrij van recht schenken 
Bij een schenking doet de ontvan-
ger aangifte schenkbelasting als de 
schenking groter is dan de vrijstelling 
en betaalt de verschuldigde schenk-
belasting. U, als schenker mag ook 
aangifte doen en de schenkbelasting 
betalen; u schenkt dan vrij van rech-
ten. De begiftigde ontvangt dan de 
schenking netto. U betaalt als schen-
ker dan de schenking, de schenkbe-
lasting plus de over de schenkbelas-
ting verschuldigde schenkbelasting. 
U kunt ook het netto bedrag van de 
begiftigde vrij van schenkbelasting 
schenken. De begiftigde ontvangt 
dan nog steeds netto, maar u bent ten 
opzichte van het gehele schenkbedrag 
wat goedkoper uit.

  Uit de praktijk 

  Vanwege het verhogen van de AOW-
leeftijd kunnen partners met een leef-
tijdsverschil vaker dan voorheen tegen 
lastige zaken aanlopen. Zeker wanneer 
het leeftijdsverschil groot is én de jon-
gere partner geen eigen inkomen heeft. 
Bij vroeg overlijden van de oudste part-
ner kan dit zo maar vervelende fi nan-
ciële gevolgen hebben. Zo ook voor de 
meneer die acht jaar ouder was dan zijn 
vrouw, die zelf geen inkomen had. Zou 
meneer overlijden voordat zijn vrouw 
zelf AOW ontvangt, dan zou zij slechts 
een beetje partnerpensioen van hem 
ontvangen. Aanvullende bijstand krijgt 
ze niet vanwege het eigen huis. Ze zal 
dus geld moeten lenen of de woning 
verkopen om op dezelfde manier verder 
te kunnen leven. De hogere AOW-
leeftijd stond een rustige oude dag door 
de fi nanciële zorgen in de weg.
Met wat creativiteit vonden we de 
oplossing in de vorm van een afl opende 
levensverzekering. Het verzekerd kapi-
taal neemt hierbij jaarlijks af omdat, elk 
jaar dat meneer langer leeft, een steeds 
lager bedrag nodig is. De uitkering blijft 
wel steeds voldoende om bij overlijden 
van meneer tot de eerste AOW van me-
vrouw genoeg geld te hebben om alle 
kosten te betalen en het leuk te hebben.
Omdat de premie voor levensverzeke-
ringen de afgelopen jaren sterk gedaald 
is, kon deze verzekering zonder al te 
hoge kosten het echtpaar zekerheid 
geven. Nadeel van vrijwel alle levens-
verzekeringen is dat ze een maximale 
leeftijd hebben waarop ze nog uitkeren. 
Het leeftijdsverschil kan dus niet al 
te groot zijn. Zelf verkopen we geen 
verzekeringen, maar creatief zijn we 
wel en met de juiste contacten is veel 
mogelijk.

?

l uw erfcoach en meer l

  Neem minder bankrekenin-
gen 
Iedere bank brengt tegenwoordig 
kosten in rekening voor het aan-
houden van de rekening, bankpas-
sen en dergelijke. Beperk daarom 
het aantal rekeningen; zeker als 
u per rekeninghouder minder 
dan het bedrag van de maximale 
bankgarantie van € 100.000 op uw 
rekening heeft staan.

   Nalaten is vooruit zien 
Verwacht u problemen bij de 
afwikkeling van uw nalatenschap, 
geef dan zaken die u per se bij 
iemand terecht wilt laten komen 
al weg tijdens uw leven. Wilt u 
de spullen toch nog even bij u 
houden, geef ze dan weg, maar leg 
vast dat u de zaken al geschon-
ken heeft en dat deze nog door u 
gebruikt mogen worden. Ze vallen 
dan pas vrij bij uw overlijden.
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Geen mens is 
hetzelfde. Dat beseffen 
wij als geen ander. 
Daarom gaan wij uiterst 
secuur om met al uw 
wensen. Zo geven we 
de gewenste kleur aan 
uw uitvaart en wordt u 
herdacht zoals u bent.

onderdeel van
onderdeel van

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

WWW.CVU.NL

Herdacht 
worden 
zoals u 
bent

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89 
24 uur per dag bereikbaar

Voor informatie
0800 - 288 22 55

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89 

0800 - 288 22 55

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Meld u aan bij UVV Rotterdam
010-413 08 77

Dan brengt een vrijwilliger de 
boeken bij u thuis

Houdt u van lezen en kunt u 
niet meer zelf naar de bieb?

Nu met GRATIS bieb-jaarabonnement

*Deze actie loopt tot 1-8-2018

*

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

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

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

DROOMSALE BIJ MANGO

Acties geldig t/m 30 juni 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

45
km/u

120
km

TRAVELRIDER TIGER 4
• Lichtste opvouwbare rolstoel ter wereld
• Super compact en toch comfortabel
• De beste e-rolstoel voor 
 binnen of op reis

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

NIEUW BIJ MANGO 6
km/u

13
km

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

Van € 3.990,- 

voor €  2.993,-

SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

MAAK EEN PROEFRIT 
Laagjes 4,  3076 BJ Rotterdam (Zijkant Ardea Auto)

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 
ZATERDAG VAN 10.00 

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

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

LEASE
VANAF € 349,-

45
km/u

40
km

NU GRATIS RIJKLAAR-

MAKEN T.W.V. € 495,-

LUGGIE ELITE
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten 

en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

6
km/u

18
km

Van € 2.495,- 

voor €  1.745,-

 

 B
es

t v
er

ko

chte vouwscootm
obiel 

in de U SA

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Stromer ST1

voor
2.799,-

DE ENIGE VOUWSCOOTMOBIEL

DIE IN HET VLIEGTUIG MAG!



In juni 2014 was het 50 jaar geleden dat onze buren 
uit de Papendrechtstraat in Pendrecht emigreerden 
naar Australië. Met negen kinderen... Bram, Aad, 
Cock, Bas, Hennie en Lennie, Doortje, Nancy en 
Bennie was dat een ongelooflijke onderneming .Na 
50 jaar kwam Bram met zijn vrouw naar Rotterdam 
om te zien waar zijn nieuwe leven was gestart. Om-
dat mijn broer Frits de familie Kradolfer via internet 
gevonden had en zij lieten weten naar Nederland te 
komen hebben wij een ontmoeting bij Hotel New 
York gepland. Daar,waar een halve eeuw geleden 
het leven van 11 Rotterdammers veranderde in een 
Engelstalige nieuwe tijd en door hard werken een 
prachtige toekomst is geworden.

Marianne van Veldhoven
macvveldhoven@icloud.com

Veel stukjes heb ik gelezen over 
bakkerij Van der Meer en Schoep. 
Maar er was nog een broodbak-
kerij, namelijk Bakkerij J. Jansse. 
Die had vijf broodbakkerijen en 
verschillende winkels. Emigratie 
vanaf de Wilhelminapier en Jansse 
Bakkerij lopen als een rode draad 
door mijn leven. Als jonge kan-
toorbediende van 16 jaar ging ik in 
1951 werken bij Jansse in de Oran-
jeboomstraat en na twee jaar bij de 
broodfabriek op de Maashaven op 
kantoor. Ik werkte daar met nog 
een meisje in een mannenwereld 
van broodbakkers en bezorgers die 
hun brood en gebak rondbrachten 

op Zuid, Katendrecht en Pendrecht. 
Een heerlijk kantoor. Ik had toen al 
contact met de HAL omdat ze elke 
dag telefonisch broodjes bij ons 
bestelden.
In mei 1955 gingen mijn ouders 
emigreren naar Zuid-Afrika. Als 
20-jarige dochter moest ik mee. Ik 
vertrok met behuild gezicht van de 
Wilhelminapier, nagezwaaid door 
veel bezorgers van de Maashaven 
en ander personeel waarvan ik 
afscheid moest nemen. Zij had-
den mij een heerlijke kantoortijd 
bezorgd. Nu moest ik naar een 
onbekend land waar ik totaal geen 
zin in had.

Ik werkte bij de Holland Afrika 
Lijn in Kaapstad maar voelde me 
nog verbonden met Holland. Ik 
hield veel contact met Jansse via 
het Personeelsorgaan, ‘Blank en 
Bruin’ en na hard sparen boekte ik 
ruim twintig maanden verder bij 
de Holland Afrika Lijn een boot 
om me terug te brengen naar Rot-
terdam. Ik ben toen bij de Holland 
Amerika Lijn gaan werken. In 
totaal 10 dagen, maar ik had mijn 
hart verloren aan Jansse Bakkerijen 
en kon weer terugkomen op mijn 
plek aan de Maashaven. Daar heb 
ik gewerkt tot mijn huwelijk. Maar 

ook toen kon je geen huis vinden. 
Een broodbezorger hing een papier 
in de remise van de broodkarren 
met de oproep ‘Wie helpt Willy aan 
woonruimte?’ Het werd beloond 
met woonruimte op de Brielselaan, 
tegenover de meelfabriek. Mis-
schien begrijpen jullie nu waarom 
Jansse Bakkerijen en de HAL een 
rode draad in mijn leven vormden. 
Ik moet er nog vaak terugdenken.

Willy Mudde, tel. 020-6154974/06-
25394499

Terug na  50 jaar Broodbezorgers zwaaiden mij uit op de kade

Hotel New York in Rotterdam bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan besteden wij met verhalen van lezers 
aandacht aan de bijzondere plek waar het hotel zich bevindt. De plaats waar voorheen de Holland Amerika Lijn vertrok 
en aankwam. Een plek waar vele herinneringen aan kleven. Zowel van emigranten als hotelgasten. Lees er over op 
deze pagina’s. Zoals het verhaal van Marianne van Veldhoven.

In deze krant stond een oproep voor verhalen van mensen 
die emigreerden vanaf de Wilhelminapier, nu Hotel New 
York. Ik wil graag mijn verhaal vertellen. Ik ben 83 jaar, 
Rotterdamse en in zuid geboren, maar al heel lang woon-
achtig in Amsterdam en ook nog geëmigreerd geweest naar 
Zuid-Afrika. Ik krijg van mijn buurman trouw De Oud Rot-
terdammer en smul van alle verhalen uit mijn geboortestad 
en speciaal uit Zuid.
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Terug op de plek waar het nieuwe leven begon

Toen Annie nog ongetrouwd was 
zeilde ze ook vaak mee op de BM van 
mijn ouders, wat heeft geresulteerd in 
een zeer sterke band wat bleek uit de 
correspondentie tussen mijn moeder 
en Annie die duurde tot ongeveer 
2000, twee jaar voor de dood van 
mijn moeder in 2002. Jarenlang zag 
ik alleen de kerstkaarten van Annie 
op de kast, van de brieven wist ik niet 
het bestaan. Na haar overlijden stuitte 
ik op veel brieven, waar werkelijk 
een heel leven in de Verenigde Staten 
beschreven staat. Zo vond Annie de 
beginperiode wel wat moeilijk,maar 
al snel werd de stemming jubelen-
der, zoals in een brief van 16 juli in 
1957: “Zeg Jans maak jij nog steeds 
je kleren zelf, ik niet meer, voor 1,29 
heb je hier een prachtige jurk, kan je 
niet voor gaan zitten naaien en lapjes 
kopen op de markt is er hier niet bij”, 
maar even verder in dezelfde brief in 
1957: “Wij hebben het hier erg goed, 
Ger verdient al 1,95 per uur, en een 

dollar is hier heel wat waard, maar 
toch als je in de vreemde woont, is 
Holland een gezellig land en mis je 
veel dingen”. In een brief tientallen 
jaren later vertelt Annie hoe Ger voor 
haar ogen bij het oversteken van hun 
straat overreden werd door een auto en 
overleed. Enkele jaren later botste haar 
jongste kleinzoon op zijn motor voor 
de deur van zijn ouderlijk huis op een 
stilstaande auto en overleed ook. Lief 
en leed werd beschreven, voor mij een 
bron van heel veel geschiedenis, wat 
voor mij als kunstenares een idee voor 
een zeefdruk opleverde, met als titel 
‘Toen zij uit Rotterdam vertrokken’. 
(zie foto).

25 jaar Hotel
Als geboren Rotterdammers uit 
tuindorp Vreewijk en na 1970 altijd 
in de omtrek van Rotterdam wonend, 
kwamen we al direct vanaf de opening 
in Hotel New York. We hebben er 
fantastisch leuke herinneringen 

aan, variërend van 
eenvoudige maar zeer 
gezellige etentjes met 
familie of vrienden, 
even snel eten voor 
een bezoek aan het 
Nieuwe Luxor, de 
spotgoedkope lekkere 
maaltijden bij het ‘Il-
legale visrestaurant’ 
met de heerlijke 
koffie van zakjes 
espresso Nescafe, 
mijn pensionerings-
afscheidsfeestje in 
september 2003 met een high tea in de 
‘Directiekamer, een afscheids hightea 
met kinderen en kleinkinderen op 7 
december 2003 en verjaardag van 
mijn man, vanwege ons vertrek de vol-
gende dag voor een lange rondreis. Bij 
vertrek om 18.00 uur uit Hotel New 
York werd net bekendgemaakt dat het 
eerste kind van Willem Alexander en 
Maxima, prinses Amalia was geboren. 

Vonden we toen een leuk bericht. 
Op het terras buiten is het vaak goed 
toeven en ook de ligstoelen worden nu 
regelmatig bezocht door mijn dochter 
die weer in Rotterdam is gaan wonen, 
want Rotterdammer blijf je voor altijd!

Janny Buijs
jannybuijsart@casema.nl

Van emigranten uitzwaaien 
tot gezellige etentjes
Ongeveer in 1951 stond ik, Janny Buijs samen met mijn vader Kees Buijs en moe-
der Jans op de Wilhelminapier om mijn moeders hartsvriendin Annie Hekkelaan en 
haar man Ger Dijkgraaf en zoontje Wim uit te zwaaien die naar Salt Lake City USA 
emigreerden. Als gezinnen gingen wij vaak met elkaar om en kampeerden ook met 
elkaar. 

Ik wil toch even een klein ver-
haaltje kwijt. Het is niet veel 
wat we ervan weten, maar 
vertel het toch maar even. De 
opa en oma van mijn schoon-
vader, te weten.Pons de Kok 
en Teuntje van Eck, hebben in 
het begin van 1900 gewoond 
in het torentje van de HAL. 
Volgens mijn man was hij be-
heerder van het gebouw.

Ze woonden in het torentje met die 
windwijzer, die andere met de klok 
was de wapenkamer. Die Pons de Kok 
had vijf kleinzoons (waaronder mijn 
schoonvader, ook met de naam Pons 
de Kok) Die kleinkinderen gingen dan 
met hun vader( ook een Pons de Kok) 
rond 1920-1930 op visite bij hun opa 
en oma in dat torentje, wat volgens mij 
nu bruidssuite is. Die jongens roetsjten 
dan die houten trapleuning af. In 1995 
waren mijn man (ook een Pons) en 
ik 25 jaar getrouwd en zijn we met 
die ooms (de kleinzoons van toen) 
koffie gaan drinken in het gebouw. Ze 
vonden het geweldig en zagen zich 
weer van die trapleuning afglijden. 
Verder is er niemand meer om iets aan 
te vragen, maar dit is wat ik toch even 
wilde vertellen.

Nel de Kok -de Vrij
p.kok36@upcmail.nl

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

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

www.welzijnswarenhuis.nl

slechts 
7,4 kg

6 kleuren
3 maten

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!

Ideale rolstoel om 
mee te nemen 

in de auto.

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

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

Vierwiel scootmobiel 
Mercurius - 4

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Gratis parkeren 

voor de deur!

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

Specialist: Dhr. M.H.M. van Haagen  
Onderwerp:  Voet en/of enkel 
Datum: Woensdag 13 juni
Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur
Locatie:  Medinova Kliniek Zestienhoven
Aanmelden: consult16h@medinova.com

Daarom Medinova
• 100% verzekerde zorg
• Korte wachttijden
• Altijd dezelfde specialist
•  Onze patiënten waarderen ons met

een 8,8 op Zorgkaart Nederland

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

  Medinova Kliniek Zestienhoven
 consult16h@medinova.com

•  Onze patiënten waarderen ons met

Vliegveldweg 65, Rotterdam, 010 – 298 98 98

Informatieavond 13 juni

Pijn aan uw voet 
of enkel?

Pijn aan uw voet of enkel kan een fl inke belemmering 
zijn. Dhr. M.H.M. van Haagen, orthopedisch chirurg, 
vertelt op woensdag 13 juni op onze informatieavond 
over de mogelijke oorzaken en de diverse 
behandelmogelijkheden. 

Geef u op via onderstaand e-mailadres. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze avond en u 
kunt gratis parkeren op ons parkeerterrein 
(voorbij de slagboom).

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

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

HET AARDAPPELPAKHUIS 
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

 
    

Wegens gezondheidsreden 
vanaf 12 mei gesloten

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

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

 Wij wensen u 
prettige kerstdagen

Is uw wonIng aan een schIlders-
beurt of gevelreInIgIng toe?

Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:
078 - 6426453 of 06-53750768

info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

OOk adverteren in 
de Oud-rOtterdammertjes?

Bel:
0180-820244

Wilt u ook 
hier staan?

Bel 0180-820244
WWW.HOVENIERSBEDRIJF-DEZUIDPLAS.NL

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN UW TUIN!

WILLEM VAN DER KLOCHT
SCHOOLSTRAAT 31
2912 CP  NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL.: 06 - 44 00 37 10
HOVENIERSBEDRIJFZUIDPLAS@SOLCON.NL

ONDERHOUD O.A.:
ONKRUIDBESTRIJDING • SNOEIEN • GRASMAAIEN • BEMESTING

TUINAANLEG O.A.:
VIJVERS • BESTRATING • ERFAFSCHEIDINGEN • HOUTBOUW ZOALS 
VLONDERS, PERGOLA’S ENZ. • BEPLANTING • GAZONS

HET IS VOOR JAAR!



Sinds 1945 worden alle slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en van 
andere oorlogen jaarlijks overal in het 
gehele land op 4 mei herdacht. Ook dit 
jaar - 73 jaar (!) na de bevrijding - is 
dat weer gebeurd. Elk jaar worden er 
ook nog steeds films, tv-documentai-
res en boeken over de oorlog gemaakt. 
Ditmaal is daar een boek bij over de 
verloren gegane Lloyd-schepen en hun 
opvarenden. Het heet Oorlogsvloot 
van de Rotterdamsche Lloyd ‘40-’45.

Slamat TK
Frans Luidinga en Nico Guns hebben 
in een boek van 448 pagina’s be-
schreven wat de schepen en vooral de 
zeelieden hebben moeten meemaken. 
Frans is de zoon van gezagvoerder 
Tjalling Luidinga, die in april 1941 het 
leven verloor toen het troepentrans-
portschip Slamat tijdens de evacuatie 

van Engelse troepen bij Kreta door 
de Luftwaffe werd gebombardeerd en 
zonk. Kapitein Luidinga was één van 
de 558 omgekomen bemanningsle-
den en militairen; slechts elf mensen 
overleefden de ramp.
Het tweetal heeft het boek kunnen 
schrijven op basis van bewaard geble-
ven scheepsjournaals, dagboeken en 
brieven van opvarenden. Ook hebben 
zij gebruik gemaakt van aantekenin-
gen die rederij-directeur Theo Ruys 
(1904-1989) tijdens de oorlog in het 
diepste geheim over de schepen heeft 
kunnen maken.
Het overgrote deel van de Lloyd-vloot 
was op 10 mei 1940 buitengaats. De 
Duitsers hebben het passagiersschip 
Baloeran en het vrachtschip Kota 
Pinang na de overgave van Rotterdam 
direct ingepikt. De bezetters hebben 
trouwens niet veel aan de Baloeran 
gehad, want onder de naam Strassburg 
voer het schip op 1 september 1943 bij 
IJmuiden op een mijn. Het liep vast en 
zakte gedeeltelijk weg. Later hebben 

Engelse vliegtuigbommen de voorma-
lige Baloeran volledig vernietigd; het 
wrak ligt nog altijd onder water, op 
twee mijl van IJmuiden.

In beslag TK
Op hun beurt namen de autoriteiten 
in Nederlands-Indië na de capitulatie 
van ons land diverse Duitse schepen 
in beslag. Het merendeel ervan is later 
ten onder gegaan. De voormalige Stas-
sfurt, die in Langkoeas was herdoopt 
en door de regering in ballingschap 
aan de Lloyd was toegewezen, werd 
op 2 januari 1942 in de Javazee 
door de Japanse onderzeeboot I-58 
getorpedeerd. De bemanning ging in 
de sloepen, maar de commandant van 
de onderzeeboot besloot de weerloze 
zeelieden lafhartig met kanonvuur te 
beschieten. Eénennegentig van hen 
werden gedood; drie opvarenden heb-

ben het overleefd.
De voormalige Essen voer als Terkoe-
lei voor de Lloyd. Ook zij overleefde 
de oorlog niet. In maart 1943 werd het 
schip met elf andere in konvooi va-
rende schepen op de Atlantische Oce-
aan door Duitse U-boten tot zinken 
gebracht. Twaalf zeelieden verdron-
ken; 59 opvarenden werden gered.
Vele duizenden zeelieden die in 
geallieerd verband hun werk deden, 
zijn door Duitse en Japanse oorlogs-
schepen (vooral onderzeeboten) op de 
Atlantische, de Indische en de Stille 
Oceaan omgekomen. Vaak kwam 
daar wraakzucht en veel wreedheid 
bij te pas. Begin maart 1942 waren 
de opvarenden van het vrachtschip 
Modjokerto daar slachtoffer van. Het 
schip lag met 22 andere Nederlandse 
koopvaardijschepen in de haven van 
Tjilatjap, aan de zuidkust van Java. 
Al die schepen moesten na de Japanse 
verovering van Indië uitwijken naar 
Australië of Brits-Indië. Op Java wist 
men niet dat Japanse oorlogsschepen 

bij Java opdracht hadden geallieerde 
koopvaardijschepen tot zinken te 
brengen. De Modjokerto kwam de 
onderzeeboot I-154 tegen, die het 
schip torpedeerde. Na de capitulatie 
van Japan in augustus 1945 werd in 
Kendari op Celebes een massagraf met 
37 stoffelijke overschotten aangetrof-
fen; die waren van zeelieden van de 
Modjokerto. De I-154 had de mannen 

naar deze Japanse vlootbasis heeft 
gebracht, waar ze zijn onthoofd.
De Rotterdamsche Lloyd heeft relatief 
veel schepen verloren; aanzienlijk 
méér dan bijvoorbeeld de Holland-
Amerika Lijn. Ook de Garoet ging ten 
onder, op 19 juni 1944. Ze werd die 
dag in de Indische Oceaan door twee 
torpedo’s geraakt. Slechts zestien van 
de honderd zeelieden brachten het er 
levend van af. De in konvooi varende 
Blitar werd in april 1943 op 600 mijl 
van Engeland getorpedeerd; daarbij 
kwamen 26 zeelieden om het leven.

Kota-schepen TK 
De Lloyd had bij het uitbreken van de 
oorlog in 1939 acht Kota-vrachtsche-
pen in de vaart. De ene helft is de oor-
log doorgekomen, de andere helft niet. 
De vier die geallieerde troepen hebben 
vervoerd zijns met geluk de oorlogs-
jaren doorgekomen. Dat waren de 
Kota Agoeng, de Kota Baroe, de Kota 
Gede en de Kota Inten. Scheepstim-
merman Hendrik van der Mark van de 

Kota Gede heeft een oorlogsdagboek 
bijgehouden. Aan het eind schreef hij, 
in gebrekkig Nederlands, over de aan-
komst van het schip op 3 maart 1946 
in Rotterdam: ‘Om 4 uur lagen we 
gemeerd aan de Loyd kaden. En om 6 
uur was ik thuis. Wat waren ze alle blij 
en gelukkeg. Me vroutje zag er weer 
veel beter uit; en me kinderen ook 
hoor; en Lexie zee ‘’Dag Opa’’. Maar 
daar wilde ik nog niet veel van horen, 
van dat woordje Opa.’ Ten onder gin-
gen de Kota Nopan, de Kota Pinang, 
de Kota Radja en de Kota Tjandi.
Drie van de vijf ‘mailschepen’ van 
de rederij hebben als troepentrans-
portschepen de oorlog niet overleefd. 
Behalve de Baloeran en de Slamat 
ging ook de Dempo verloren. Dit 
schip heeft tijdens de oorlog in totaal 
zo’n 42.000 militairen vervoerd. Op 
17 maart 1944 kwam daar een eind 
aan toen de Dempo bij Algiers door 
torpedo’s van de Duitse onderzeeboot 
U-371 tot zinken werd gebracht. Ge-
zagvoerder Willem Jansen schreef er 
na de oorlog over: ‘Niettegenstaande 
het zware verlies voelde ik mij toch 
nog gelukkig dat mijn hele beman-
ning, bestaande uit 333 personen, 
gered was. Zeilde met de boten de 
wal in en landde in de middag van de 
17e Maart 1944 in het kustplaatsje 
Djidjelli’.
De Indrapoera en de Sibajak, die ook 
troepen hebben vervoerd, arriveerden 
na de oorlog heelhuids in Rotterdam. 
Matroos Heijmans van de Indrapoera 
was zwaar teleurgesteld toen zijn 
schip in de Maasstad afmeerde. Hij 
schreef: ‘Er was niks georganiseerd. 
Gelukkig stond er familie op de kade, 
die de avond tevoren min of meer bij 
toeval over de radio had gehoord dat 
de Indrapoera zou aankomen’.

Willem Ruys TK
In de plaats van de drie verloren 
gegane passagiersschepen bracht 
de rederij in 1947 het passagiers-
schip Willem Ruys in de vaart. Het 
was vernoemd naar rederij-directeur 
Willem Ruys, die als gijzelaar op 15 
augustus 1942 door de Duitsers was 
gefusilleerd. De rederij mocht na de 

indienststelling van het schip voortaan 
het predikaat ‘koninklijk’ voeren. De 
Willem Ruys moest in 1958 de tradi-
tionele lijndienst tussen Nederland en 
Indonesië staken vanwege de slechte 
relatie tussen beide landen. Het schip 
werd verbouwd voor een rond-de-we-
relddienst, die geen succes werd. De 
Willem Ruys werd in 1964 verkocht 
aan de Italiaanse rederij Flotta Lauro, 
die haar de naam Achille Lauro gaf. 
Op 2 december 1994 zonk ze na een 
brand voor de kust van Somalië. In 
1970 is de Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd opgegaan in de fusierederij 
Nederlandse Scheepvaart Unie, die 
later P & O Nedlloyd werd. Ook deze 
rederij bestaat niet meer. Ze werd in 
2005 verkocht aan de Deense scheep-
vaartmaatschappij Maersk.
Op de hoek van de Calandstraat/
Veerhaven staat het Lloyd-monument, 
met daarop de namen van de Neder-
landse en Indische zeelieden die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn omge-
komen. Het monument stond sinds 
1947 op de Lloydkade, maar is na de 
rederijfusie verplaatst naar een plek bij 
de Parksluizen. Sinds 1997 staat het in 
de Calandstraat, naast het voormalige 
kantoor van Ruys en Co. In de Friese 
plaats Oudehorne staat een monument 
dat herinnert aan de ondergang van de 
Slamat.

Bram Oosterwijk

Oorlogsvloot van de Rotterdamsche 
Lloyd ‘40-’45’ is verschenen bij 
Walburg Pers. Het gebonden en geïl-
lustreerde boek kost 49,50 euro.

Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd
Enkele honderden zeelieden van de Rotterdamsche Lloyd kwa-
men in de Tweede Wereldoorlog om het leven toen ze in de geal-
lieerde strijd tegen nazi-Duitsland en Japan over de gehele we-
reld troepen, oorlogsmaterieel, grondstoffen en voedsel hebben 
moeten vervoeren. De schepen gingen verloren door torpedo’s, 
bommen, mijnen of door zelfvernietiging. 
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De Slamat, kort voordat de oorlog uitbrak.

De Willem Ruys, op een schilderij dat gemaakt is door de Rotterdamse havenschilder Henk van der Veer.
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Beeldentuin Leefgoed de Olifant viert eerste lustrum
Op Leefgoed de Olifant aan de Groenendijk tussen werkhaven Ver Hitland en Park Hitland in Nieuwerkerk aan den 
IJssel is dit jaar de vijfde keer een Beeldentuin ingericht. Deze keer nemen er tien gerenommeerde kunstenaars 
aan deel, waaronder de bekende Ineke van Dijk, Jacqueline Specken, Rieke van der Stoep, Peter Baaijens en 
Andréa Dogterom. Daarnaast is er in de parkachtige tuin permanent werk te zien, waaronder landart en poëtische 
teksten. Via de website leefgoed.nl/agenda of de QR-codes bij de beelden vindt u meer informatie over alle deel-
nemende kunstenaars. Parkeren en toegang is gratis bij Restauarant & theehuis De Dames. De tuin is tot en met 1 
juli en geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur.
 
Wandelen door historisch Terbregge
Tijdens een wandeling door historisch Terbregge kunnen liefhebbers zaterdag 9 juni hun hart ophalen. De histo-
rische commissie van Terbregge heeft haar best gedaan om van enkele interessante objecten en gebouwen met 
een historische betekenis informatie te verzamelen. Met uw smartphone kunt u tijdens de wandeling de QR-code 
scannen die bij zo’n gebouw of object staat afgebeeld en krijgt u er informatie over te zien. En als u dit allemaal 
abacadabra vindt: geen nood, er ligt een boekje klaar waarin alle informatie over alle objecten staat opgenomen. 
Dit kunt u gratis meenemen bij het vertrek vanaf speeltuin Terbregge. Zie ook elders op deze pagina’s.

RTM-combitochten 2018
Ook dit seizoen organiseert de RTM de traditionele RTM-combitochten vanaf het Willemsplein in Rotterdam. De 
tochten zijn gepland op de woensdagen 11, 18 en 25 juli en 1 augustus. Het programma beslaat een rondrit door 
Rotterdam met een Düwag-tram uit 1965 van onze collega-organisatie RoMeO. Vanaf Carnisselande rijdt een mu-
seumbus van de RTM via de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee naar het RTM-museum in Ouddorp. Onderweg 
wordt gestopt bij het voormalige RTM-tramstation in Nieuwe-Tonge voor een kop koffie met een appelpunt. In 
het RTM-museum wordt een lunch verstrekt. Vanaf het RTM-museum is er een rit met de RTM-stoomtram naar 
West Repart en aansluitend een rondvaart over het Grevelingenmeer vanaf Middelplaat-haven. De retourrit vanaf 
Middelplaat-haven naar het RTM-museum vindt plaats met een RTM-dieseltram. Kortom een gevarieerd program-
ma! Vertrek Willemsplein: 09:15 uur; terugkomst Willemsplein plm. 18:30 uur. Kosten alles inclusief: volwassene 
€ 57,50; kind € 40,00. Reserveren: rtm.combitochten@gmail.com, of 06-20082503.

Vanaf zaterdag 26 mei

Dubbele bodems, niets is wat het lijkt
In het Belasting- en Douanemuseum is sinds zaterdag 26 mei de tentoonstelling ‘Dubbele bodems’ 
te zien. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina’s en kijk op www.bdmuseum.nl.

Zaterdag 2 juni

Uitwaaien in de open tram
Zaterdag 2 juni is de maandelijkse openstelling van het trammuseum Rotterdam. Tussen het 
Centraal Station (Halte E op het Weena) en het museum rijdt van 10.30 tot 15.30 ieder uur een his-
torische tram uit de museumcollectie. Omdat de weersvoorspellingen gunstig zijn wordt gepland 
te rijden met de open bijwagen 284 uit 1907. Zo kun je lekker uitwaaien langs de Noordsingel of de 
Rotte. Vanuit het museum kan ook een rit gemaakt worden naar het Willemsplein met een RET-bus 
uit 1991. Kijk op de website of facebook voor actuele informatie (de open tram rijdt alleen bij mooi 
weer). https://www.stichtingromeo.nl/ of facebook.com/stichtingromeo

Zaterdag 9 juni
 
Wandeling door historisch Terbregge
De bewonersorganisatie Terbregge’s Belang bestaat op 30 mei 100 jaar. In de maanden juni en 
september worden er verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van dat jubileum. Op 
zaterdag 9 juni staat een wandeling gepland door Terbregge en directe omgeving. U bent tussen 
10.00 en 16.00 uur van harte welkom. Bij het startpunt speeltuin Terbregge en onderweg zult u 
panelen tegenkomen met historische foto’s. Ook zal onderweg een kopje koffie voor u klaar staan. 
Meer informatie op www.terbregge.nl

Zaterdag 9 en zondag 10 juni
 
Kunst- en atelierroute door CapelleK
In Capelle aan den IJssel houdt Kunstkring Capelle 
zaterdag 9 en zondag 10 juni tussen 12.00 en 17.00 
uur een Kunst- en Atelierroute door enkele wijke, 
bij kunstenaars thuis of in hun ateliers en/of op een 
drietal verzameladressen. Een twintigtal kunstenaars 
wil graag met u over hun werk praten, het laten zien 
en eventueel toelichten. De overzichtstentoonstelling 
start op zaterdag 9 juni om 11.00 uur bij het Bungel’s 
Rest., ‘s-Gravenweg 178. De burgemeester opent de 
route. Op zaterdag in de route opgenomen de open 
en vernieuwde Kunstuitleen van Kunstkring Capelle 
aan Stadsplein 39 (v/h bibliotheek). En vult u op een 
of meerdere locaties een kunstformuliertje in met uw 
kunstwerksvoorkeur, dan dingt u mee met de ver-
loting van de kunstbon, ter waarde van € 200. Meer 
informatie: www.kunstkringcapelle.nl.
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Beleef Flakkee
De dagtochten die de RTM in 2017 samen met het Streekmuseum Goeree Overflakkee in Sommelsdijk heeft 
georganiseerd, bleken in een behoefte te voorzien. Daarom worden die tochten dit seizoen herhaald en wel op 
de donderdagen 12, 19 en 26 juli en 2 augustus. Een museumbus van de RTM rijdt vanaf Heinenoord Bussta-
tion en halte Tienvoet in Heinenoord naar Sommelsdijk. Onderweg zijn er diverse opstapplaatsen (Numansdorp 
A29, Schaapsweg, Oude-Tonge Busstation). In het Streekmuseum is een ontvangst in traditionele klederdracht 
met koffie en grootmoeders’ appeltaart. Vervolgens zijn er een uitgebreide rondleiding en een ouderwetse lunch 
in De Doele, een kleurrijk pand uit de 18e eeuw. ‘s Middags is er een bezoek aan het RTM -museum met een 
retourrit naar West Repart in één van de prachtig gerestaureerde motortrams van de RTM. Vertrek Heinenoord: 
09:00 uur; terugkomst Heinenoord: plm. 18.30 uur. Kosten alles inclusief: € 44,00 p.p. Reserveren: flakkee-
min100@gmail.com, of 06-20082503.
 
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 verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel 
Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk 
op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desge-
wenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Tentoonstelling ‘Dubbele bo-
dems’
In de tentoonstelling ‘Dubbele bodems’ 
is niets wat het lijkt. Objecten waarmee 
is gesmokkeld, worden op een wel heel 
bijzondere manier gepresenteerd. Het 
lijkt of ze zweven of oneindig worden 
verdubbeld door spiegels. Een kast vol 
trucs wordt opengetrokken. Met het 
smokkelen in dubbele bodems probeert 
men de Douane om de tuin te leiden , 
hoe slim en inventief is de smokkelaar 
, het zijn bijna meester illusionisten en 
inderdaad, niets is wat het lijkt. In de 
tentoonstelling Dubbele Bodems worden 
je zintuigen continue geprikkeld . Mees-
ter illusionist Jochem Nooyen, bekend 
van de tv serie rundfunk, neemt je in 
deze tentoonstelling mee in een wereld 
van list en bedrog. De tentoonstelling is 
te zien vanaf 26 mei in het Belasting & 
Douane Museum www.bdmuseum.nl
 
 

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel Sylvia Blom: 0180-820244

Tot en met zondag 1 juli
 
Expositie beelden op Leef-
goed de Olifant
Op Leefgoed de Olifant aan de Groe-
nendijk 325 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel is van woensdag tot en met 
zondag van 11 tot 18 uur tot en met 
1 juli een expositie van kunstwerken 
van tien gerenommeerde kunste-
naars. Voor meer informatie: zie el-
ders op deze pagina’s en raadpleeg 
leefgoed.nl/agenda
 

Woensdagen 11, 18 en 25 juli en 1 augustus
 
RTM-combitochten
Rotterdam Willemsplein, rondrit Rotterdam, Carnisselande - Nieuwe-Tonge - RTM Ouddorp v.v. 
(elektrische tramrit, busrit, stoomtramrit en rondvaart met historisch materieel). Reserveren: rtm.
combitochten@gmail.com of tel. 06-20082503.
 

Donderdagen 12, 19, 25 juli en 2 augustus
 

Beleef Flakkee
Beleef Flakkee van 100 jaar gelee met RTM-museumbus naar Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
en RTM-stoomtram op 12, 19, 26 juli, of 2 augustus.

Elke woensdag

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

Elke donderdag
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende 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.
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2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.

2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker. Niet geldig in 
combinatie met andere aanbiedingen. Goedkoopste kaartje gratis.

14 april tot 28 oktober 2018

Schiedam, een historische belevenis

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675

info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open 
fluisterboot door de grachten van Schiedam. 

Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis. 
Vaar langs monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en 
bekijk Schiedam eens vanaf een heel andere kant.

Afvaarten 
Vanaf half april tot eind oktober.
Dinsdag t/m zondag om 11.45, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.

Tarieven
Volwassenen  € 6,50
65+   € 5,50
Kind 4 t/m 11  € 3,50

kaartverkoop 
Museummolen De Walvisch, Westvest 229, Schiedam

Blijf er niet 
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, 
enkels of knieën? Heeft u reuma of 
diabetes? Laat onze specialist de 
conditie van uw voeten controleren. 
U ontvangt een vrijblijvend persoon-
lijk advies.

Last van 
uw voeten?

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

www.pendersvoetzorg.nl 

Maak een 

afspraak voor een 

gratis 

voetcheck

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

Camping ‘t Vogelnest; 
Rust, natuur & ruimte

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

Gelegen naast 
mooi natuurgebied
met wandelpad en visvijver. 
Grote, aparte plaatsen;
toercaravans : 220 m2
stacaravans / chalets : 320 m2

www.campinghetvogelnest.nl
Toercaravans 
per nacht:   

             v.a. € 18,-
Toercaravans 
seizoen:   

               € 1265,-
Stacaravans/
Chalets seizoen:   

               € 1895,-

Zeer geschikt voor de 50- plusser

Style
by Vreugdenhil

voor al u klassieke meubelen

Waar style en kwaliteit 
elkaar ontmoeten! 

Gratis parkeren voor de deur 

Buijs Ballotstraat 51
2693 BD s Gravenzande 
T: 0174-417947
www.stylebv.nl

Code Rood bij Style by 
Vreugdenhil t/m 30 juni op 
alles hebben wij graden 
korting dus 22 graden = 

22% korting! 

Uitgezonderd de reeds 

afgeprijsde artikelen!

Code Rood

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud



Wanneer Koen Kuiper directeur wordt van de 
diergaarde is de diergaarde vooral nog een plek 
voor de beter gesitueerden die daar flaneerden. 
Als er in de jaren daarna steeds minder bezoekers 
komen is Koen Kuiper groot voorstander van 
het openstellen van de dierentuin voor ieder-
een. Helaas stuit hij op veel verzet bij de hoge 
heren. Alhoewel er al begonnen is aan de bouw 
van een nieuwe diergaarde betekent de Tweede 
Wereldoorlog het definitieve einde van de oude 
Rotterdamse diergaarde.

Het verhaal wordt verteld door de ogen van Cor-
rie Kuiper- De Jongh, een intrigerende vrouw, die 
meer wil zijn dan alleen een directeursvrouw. Ze 
gaat er in haar eentje op uit om te ontsnappen aan 
haar leven in het keurslijf en ontmoet grote schrij-
vers in Zwitserland. Na haar periode in Zwitser-

land wordt ze een columniste avant la lettre en 
schrijft ze stukjes voor de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, Haagsche Post en De Groene Amster-
dammer.

Door onder andere deze artikelen, maar ook door 
de verhalen van haar (pleeg-)kinderen en archief-
materiaal heeft Tania Hermans dit verhaal kunnen 
schrijven, dat zeer fijn leest en een waarheidsge-
trouw beeld neerzet van een onbekend gebleven 
schrijfster en een inmiddels vergeten diergaarde.

(oud-)Rotterdammer ouderwest vakwerk en de 
personen die dat leveren kan ontdekken.
‘Anders nog iets?’ is de wereld achter de Rot-
terdamse winkelpui. Rotterdam kent 69 winkelge-
bieden en dus lang niet alles kan aan bod komen. 
Maar het boek geeft een mooie indruk van de 
bijzondere mensen en bijzondere zaken die in de 
Maasstad aanwezig zijn. Ondernemers met passie, 
winkels met smoel. Van toko’s tot boekhandels en 
van delicatessen tot schoenen. Van Stofzuigerhuis 
tot Balletwinkel en nog veel meer.

Ook de geschiedenis van de winkels van Rot-
terdam komt aan bod in hoofdstukken over de 
wederopbouw en over de ‘Lijnbaan-revolutie’, 
bijvoorbeeld. Een nieuwe project als de Markhal 
wordt belicht, maar ook het heroplevende Oude 
Noorden en de West-Kruiskade.

Echt een heerlijk boek dat je als gids kunt 
gebruiken of gewoon om je te verbazen van de 
veelzijdigheid van onze stad.

Het boek telt 278 pagina’s, is uitgegeven bij 
Trichis en kost 25 euro. Het is te bestellen via de 
bestelbon op deze pagina of via de webshop van 
De Oud-Rotterdammer op www.deoudrotterdam-
mer.nl

Het huis met 
de leeuwen

Anders nog iets?

Na het prachtige verhaal van Sifra 
Dasberg op de voorpagina van de 
krant van 1 mei willen wij u het boek 
‘Het huis met de leeuwen’ niet onthou-
den. Tania Heimans heeft in ‘Het huis 
met de leeuwen’ een prachtig beeld 
neergezet van de oude Rotterdamse 
Diergaarde, die ooit was op de plek 
waar nu het Centraal Station is. 

De charme van vergeten producten, de 
persoonlijke touch van winkeliers en 
de schoonheid van oeroude ambach-
ten. Ze komen allemaal aan bod in het 
nieuwe boek ‘Anders nog iets?’Dat wil 
de ondernemers vereeuwigen die niet 
aleen verkopen, maar ook boegbeel-
den zijn van hun buurt en stad.

‘Anders nog iets?’ is een initiatief van Annemarie 
Mosterd. In dit boek staan de meest karakteristie-
ke ondernemers in het veranderende winkelland-
schap van Rotterdam. Wat begon als een digitaal 
platform is uitgegroeid tot een boek waarin de 
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Zo prijst de Rotterdam-kenner bij uit-
stek zijn waar aan: “Ludieke theedoek 
in de kleuren van de Rotterdamse vlag 
met de tekst: De Rotterdamse Natte 
T-doek. De kwalitatief hoogwaar-

dig gewoven theedoek is van 100 
procent katoen, meet 50 x 70 cm en is 
voorzien van een ophanglus. De doek 
is opgevouwen en voorzien van een 
banderol zodat het ook een origineel 
cadeau kan zijn voor een echte Rot-

terdammert. Want die praat natuurlijk 
met een Natte T en die plaktie overal 
achterant. Jatochniettan!”

Wat moeten we daar nu nog aan 
toevoegen? Dat die theedoek 8,95 
euro kost en je ‘m bij De Oud-Rotter-
dammer kunt bestellen.. En dat ook 
de boeken bij ons nog voorradig zijn, 
voor 7,50 euro per stuk.

De Rotterdamse Natte T-Doek
Afgelopen week kregen we bericht van Herco Kruik. U kent ‘m 
wel. Van zijn Rotterdamse Scheurkalenders. En van de boekjes 
‘Humor uit Rotjeknor’, ‘Rotterdamse Bijnamen’ en ‘Het Rotter-
dams ABC’. Herco had weer iets nieuws. Deze keer geen boek, 
maar... een Rotterdamse Natte T-Doek!

Bestelbon ‘t Winkeltje

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.

Ja, ik bestel:
Het huis van de leeuwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,99

Anders nog iets?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00

De natte T-Doek (= theedoek, geen boek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,95

Noordsingel. Verhalen van binnen en van buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,75

Ik kind in de Tweede Wereldoorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,50

Vergeten verhalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95

De Orgelzolders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 18,95

Nach Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 29,95

De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50

Oorlog in Charlois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,95
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Als u last heeft van knie- of heupklachten, kan het 

zijn dat u artrose heeft. In eerste instantie kunnen 

klachten dan worden behandeld met medicijnen, 

fysiotherapie en het gebruik van hulpmiddelen. 

Maar er kan een moment komen waarop alleen nog 

het vervangen van het gewricht door een prothese 

voldoende verlichting geeft van de klachten. 

Graag informeren wij u over de behandelmogelijk-

heden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst. 

Onze specialisten geven samen met de 

regieverpleegkundigen en de fysiotherapeut 

uitgebreide voorlichting over knie- en heupartrose, 

niet-operatieve behandelingen, het vervangen van 

het knie- of heupgewricht door een prothese, 

risicofactoren en het behandeltraject. Uiteraard 

krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

bijeenkomst via het formulier rechts of via

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt 

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Knie- of heupslijtage

✁

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een pijnlijke knie of heup? 

Is werken, boodschappen doen of traplopen een probleem? Graag informeren 

wij u over de behandelmogelijkheden in het Maasstad Ziekenhuis.

Dinsdag 5 juni  19.00 - 21.00 uur

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

AANMELDEN

Praktische informatie

Datum  : Dinsdag 5 juni

Tijd  : 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal, 1e etage 

    Maasstadweg 21 in Rotterdam

O
R

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.

   Ja, ik kom naar de voorlichting op 5 juni 

 en ik kom: 

   alleen     met 1 introducé     met 2 introducees

  Dhr.     Mevr.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

E-mail*

Telefoonnummer

Geboortedatum

Dit formulier in een gesloten envelop en zonder 
postzegel sturen naar: 
Maasstad Ziekenhuis
t.a.v. Polikliniek Orthopedie, locatiecode 0H2.125. 
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur 

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

Ziet u er ook zo tegen op?
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

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

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Zwarte Woud en de Vogezen
6-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

Dresden, Leipzig en Weimar
6-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

Hythe in het veelzijdige Kent
6-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

De Ardennen, Champagne streek en Reims
6-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

Kust en kunst in Vlaanderen
5-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

Sauerland
6-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

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

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

Excursie- en rondreizen

2015 

 5
 ja

ar
 b

es
te

 reisorganisatie allround2018
2016
2017

2014

Reiscode: ebend06

Reiscode: ebglc02

Reiscode: ebhyt01

Reiscode: ebboi02

Reiscode: ebose01

Reiscode: ebwin02

vanaf € 349*
p.p. 

vanaf € 359*
p.p. 

vanaf € 369*
p.p. 

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 459*
p.p. 

Prachtige korte trips per comfortabele touringcars

2015 

5
ja

ar
be

st

e reisorganis

2018
2016
2017

2014

Zwarte Woud en de Vogezen Reiscode: ebend06

Prachtige korte trips per comfortabele touringcars

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

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

O P = O P
TAFELMODEL VRIEZER VR550 (A+)  
met 5 jaar garantie van Inventum

Een zelfde model koeler kan erbij geleverd worden 
voor de prijs van € 200,- ook met 5 jaar garantie 

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

€ 210,-

Alleen op vertoon van deze advertentie:



die we naar elkaar schoten en over de 
meester en juf Hillegonda die inviel 
als meester Hans er niet was. Ze was 
lang, mager en ze droeg rokken tot 
haar enkels. Haar hoofd was voorzien 
van een donkerbruin vogelnestje en 
op het puntje van haar neus stond een 
zilverkleurig brilletje. Dat ze daar 
iets doorheen kon zien verbaasde me 
altijd, vooral ook gezien de dikte van 
de glazen. Dan moest je wel erg goede 
ogen hebben!

     Blokken 
Thijs zou binnenkort jarig zijn. Hij 
vertelde over de fi ets die hij voor 
zijn verjaardag had gevraagd. Zijn pa 
zou eventueel blokken op de pedalen 
plaatsten zodat hij er lang mee kon 
doen. Op de groei gekocht! En dan 
zijn verjaardagsfeestje. Wie zou hij 
vragen? Hij mocht 5 personen uitno-
digen. Hoe dichter bij zijn verjaardag 
hoe vaker ik op de gang te vinden 
was!

   Uitnodiging 
Nog nooit had ik zo uitgekeken naar 
de post. Ik keek de brievenbus uit de 
deur! En daar was dan de felbegeerde 
envelop!. Een uitnodiging van het 
allerliefste jongetje uit de klas. Vrijdag 
eind van de middag zou het gebeuren! 
Feest! De auto van Thijs zijn vader zat 
propvol toen ik werd opgehaald voor 
de party. Een gekakel van vanjewelste, 
uitgelaten jeugd, vrolijke muziek. We 
kregen allemaal een zak snoep in onze 
handen gedrukt en zo gingen we op 
weg. De spanning steeg toen het al 

schemerig begon te worden. Dat was 
de bedoeling, Het zou een lichtparty 
worden.

   Achteruit 
En daar liep ik dan in het park naast 
Thijs. Kriebels in mijn buik, een zak 
snoep in mijn zak en blozende wan-
gen. De lichtjes fonkelde niet alleen 
in de ogen van de jarige, overal waar 
ik keek zag ik kleine lampjes branden. 
Wat adembenemend mooi. Ik was daar 
zo van onder de indruk dat ik in mijn 
enthousiasme vergat dat ik met mijn 
klasgenootjes op pad was. Om mij 
heen zag ik veel water verlicht door de 
maan. Rotterdam om z’n mooist! De 
Leuvehaven, het Scheepskwartier, de 
Hef.. Ik draaide me om, liep achteruit 
te wenken naar Thijs: “Kom es kijken, 
zo prachtig! Ons Rotjeknor in de 
schijnwerpers!”
Waarom Thijs op dat moment ver-
schrikt naar mij keek begreep ik pas 
veel later. Voordat ik het wist lag ik te 
spartelen in de haven van Rotterdam 
naast het grootste containerschip die 
je je maar kunt bedenken! Aan mijn 
voeten de Euromast, in mijn nabijheid 
de Maastunnel en naast mij een paar 
verdwaalde meeuwen. Nog nooit had 
ik een containerschip van zo dichtbij 
gezien!

   Druipend 
“Jongedame wat ben jij daar aan het 
doen?” hoorde ik vanaf de wal. Of dat 
het de gewoonste zaak van de wereld 
was dat ik daar zwom! “De vissen aan 
het voeren meneer!”
Ik werd gesommeerd zo snel mogelijk 
het water uit te komen. Het was na-
melijk niet de bedoeling hier een duik 

te nemen! Of dat ik dat niet begreep! 
En daar stond ik dan druipend in mijn 
nieuwe jas, die ik bij uitzondering aan 
mocht van mams. Te blauwbekken van 
de kou voor al mijn klasgenootjes. Ik 
wist niet waar ik kijken moest. Thijs 
snelde naar zijn vader die ons even 
alleen had gelaten om de frietjes te ha-
len die hij had beloofd. Van het eten is 
niets meer terecht gekomen. Snel ver-
lieten we het park en lieten Maduro-
dam voor wat het was. Achter de auto 
kleedde ik mij snel uit, gooide mijn 
natte zooi in de auto en sloeg de grote 
jas van paps om mij heen,. Huilend 
nam ik plaats voorin de auto, de zitting 
bedekt met een aantal boterhamzak-
jes. De kachel werd fl ink opgestookt 
zodat ik warm kon worden,. En dat het 
warm werd was een ding wat zeker 
was. Frits, de vriend van Thijs die 
achter mij zat, liet weten misselijk te 
zijn van de vieze hitte!. Voordat paps 
de wagen langs de kant had gezet had 
ik alles wat Frits vandaag naar binnen 
had gewerkt in mijn nek! Getverderrie 
wat een smurrie!

   Troep 
Omdat de auto nogal vreselijk stonk 
hield ook de maag van Annabel het 
voor gezien. We stopten bij een benzi-
nestation in Rotterdam-Blijdorp om de 
ergste troep uit de auto te krijgen. Dat 
viel niet mee! Frisdrank en veel snoep 
lag in een ietwat andere vorm dan 
uitgedeeld in de auto!

   Nieuwe fiets 
Drie huilende kinderen, natte kleding 
en een auto vol stank zorgde ervoor 
dat het feest ten einde was. Eenmaal 
thuis ‘in de put’, zo genoemd vanwege 
het laagste punt van Nederland de 
Alexanderpolder, liet ik weten de 
Rotterdamse haven mooi gevonden 
te hebben, ook al had ik deze op een 
wel heel bijzondere manier gezien! En 
Thijs? Die was blij met zijn nieuwe 
fi ets waar hij nog jaren mee door zijn 
Rotterdam fi etste!

  Anita van Bruggen-Knape
tel. 06-27303369
Evanbruggen@hetnet.nl   

 In het water gevallen verjaardagsfeestje   
  En daar viel de envelop in de 
bus. Mijn hart ging tekeer als 
een bezetene, mijn wangen 
kleurde rood: zou het waar 
zijn? 

  Thijs heette hij, een klein kordaat 
manneke met blond krullend haar. 
Stiekem was ik een beetje verliefd op 
hem. Hij zat bij mij in de klas. Twaalf 
jaar waren we. Vaak liepen we samen 
op vanuit school richting huis en had-
den elkaar dan veel te vertellen. Over 
het spieken, over de propjes papier 
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 De Koningshaven met op de achtergrond de Hef (foto: Henk Hartog)   

 Door de lens van Hartog (247-248)

    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 wor-
den 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 (bei-
de 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.

     

        

 247) Op 3 september 1988 legde 
personeel van het stadhuis Rotterdam 
een geslaagde brandweertest af. Wie 
herkent wie?   

 248) Het hoogste punt van de kliniek aan de Veenweg werd bereikt op 7 december 1988. Wie 
kan er iets over vertellen? Reacties: reinw@telfort.nl   

 Leuvehaven met graanelevator. (foto: Henk Hartog)   
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Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

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

(bgg 06 158 204 71)

        Mastenbroek 
                Uitvaartverzorging 

Met 28 jaar ervaring uw vertrouwen waard
Voor een persoonlijke en betaalbare uitvaart in de regio Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar 0180 723204
                       Voor alle informatie kijk op: www.ericmastenbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf  € 3833,00

010 – 30 74 895 0181 – 70 02 65
www.obitusuitvaart.nl Dag en Nacht bereikbaar

BIJ EUROVERTO

ALTIJD 10 TOT 30 %  KORTING
OP ONZE EIKEN MEUBELEN

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

MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak 
van vertrouwen!

F

 € 

STA OP FAUTEUILS
2 MOTOREN LEDER

vanaf € 895.-

ZIT U GOED
 

GROTE COLLECTIE
SENIOREN 
BANKSTELLEN 

EN HOGE ZIT
BINNENVERING
MET 

DRAAI - RELAX
AUTEUILS
LEDER 

750.-vanaf

DRAAI - RELAX
FAUTEUILS

LEDER 
vanaf € 750.-

Meer collectie zien of online winkelen? Ga naar stigter-tuinmeubelen.nl
Capelle a/d IJssel, Schinkelsebaan 8, 2908 LE Capelle a/d IJssel, T: 010 – 418 50 79

HARTMAN SOPHIE ELEMENT XERIX
Sophie Element met gebogen technologie en een 
zeer goede zitervaring. Verkrijgbaar in de kleuren wit, 
taupe en Xerix

€ 99,-

NARDI NET RELAX
De Nardi Net Relax stoel excl. 
kussen. Stoel is strak en mo-
dern vormgegeven met een 
open gewerkte zittin, arm- en 
rugleuning.

€ 109,-
LAS VEGAS PLATFORM LOUNGESET
De Las Vegas loungeset van Beach 7 is een strakke 
platform loungeset gemaakt van aluminium. Deze 
set is een Budget Deal en wordt geleverd als een 
eenvoudig zelfmontage pakket

€ 1.299,-

€ 799,-

€ 109,-
€ 899,- BEACH7 SUNGAI 

SOFA SET CLOUDY GREY
Deze trendy 4-delige sofa set combineert de warme uitstra-
ling van de wicker vlechtwerk kuip met het optische open en 
luchtige  uitstraling van het aluminium onderstel.

€ 1.146,-

FALCON 
PARASOL
Parasol van 2,7 x 2,7 m. 
Vierkant donkergrijs

€ 1.299,-

€ 254,- PARASOLVOET
90 kg, met 2 wielen

€ 139,-NARDI NET RELAX
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medeorganisator Willem van Meer. 
Met het klimmen der jaren val-
len steeds meer senioren af door 
bijvoorbeeld overlijden,’’ geeft hij 
als reden.
Het bijzondere was wel dat ook 
nu weer nieuwe mensen van 
vroeger naar de bijeenkomst waren 
gekomen, Deze begon in hun 
oude (in een nieuw jasje gestoken) 
St.-Paulusschool waar op enorme 
panelen oude foto’s van de school-
klassen waren geprojecteerd. De 
bijenkomst werd daarna voortge-
zet in Belvedere, het voormalige 
Griekse etablissement. Willem van 
Meer - als steeds bijgestaan door de 
broers Gelaudemans - vertelde na 
een welkomstwoord dat hij een om-
vangrijk archief heeft opgebouwd 
van het verleden van de Kaap. Hij 
gaat dit onderbrengen bij het Ge-
meentearchief Rotterdam. Hiermee 
gaat mijn werk van de jarenlange 
zoektocht naar onze roots niet 
verloren.’’
Van Meer sprak ook zijn dank 
uit in de richting van de Oud-

Rotterdammer voor het publiceren 
van Katendrechtse verhalen. “Wat 
zouden we zonder die krant zijn?’’
Katendrecht ligt nadrukkelijk aan 
mijn hart, want ik ben 72 jaar 
geleden geboren aan de Tolhuislaan 
49, in de achterkamer van mijn 
grootouders Trees en Reinier van 
Wijk. Kort daarna verhuisden mijn 
vader en moeder met hun intussen 
twee kinderen naar de Groene 
Hilledijk in Bloemhof. Maar door 
de regelmatige visites bij oma 
‘Bootjes’, zoals ik haar noemde, 
bleef mijn band met Katendrecht 
sterk. Als knaapje van vijf bezocht 
ik haar graag, niet omdat ze mijn 
oma was, maar ook voor het dub-
beltje dat ze me toeschoof. Aan de 

Tolhuislaan 63 woonden mijn tante 
Cor (een zus van mijn moeder) 
en haar man Leen Mastenbroek. 
Hij was ‘bootwerker’ in de haven, 
zoals dat toen werd benoemd. Nu 
heet dat havenarbeider.
Ome Leen trof ik doorgaans achter 
zijn Vrije Volk - net al mijn vader, 
het waren rooie rakkers - en af en 
toe las hij hardop een bericht voor 
in de richting van tante Cor, die dat 
doorgaan maar weinig interes-
seerde. Van haar, en dat was voor 
mij veel belangrijker, kreeg ik af en 
toe ook een duppie of een stuiver. 
De muntjes lagen niet veel later in 
de kassalade van een snoeptoko. 
Ook op latere leeftijd ging ik graag 
naar opoe Bootjes, die overigens 

krom liep van de reumatiek. Opa 
Reinier was toen allang gestorven. 
In de schoolvakantie bezocht ik 
graag speeltuin Katendrecht met 
een prachtige reuzeschommel, 
die net niet over de kop ging, hoe 
ruw we er ook mee bezig waren. 
In mijn herinnering scheen altijd 
de zon over Katendrecht, ik kan 
me geen regen herinneren en ook 
niets van een overstroming van de 
Watersnoodramp van 1953.

Dolkmes
Ik zal een jaar of elf zijn geweest, 
toen ik bij het verlaten van Ka-
tendrecht werd opgepakt door twee 
agenten. Dat was op de terugweg 
naar huis. Ik was na het avondeten 
bij oma geweest en het was al 
donker. Ter hoogte van de loods 
van Thomsens Havenbedrijf moest 
ik plassen en vond een hoekje bij 
de loodsdeur een geschikte plek. 
Ik droeg een spijkerbroek zonder 
gulplipje van de ritsluiting. Zonder 
dat kleine ding kreeg ik mijn gulp 
niet open. Voor dat doel had ik een 
puntig dolkmes bij mee en stak die 
in de rits op de plek van het lipje. 
Zo ging de rits zonder moeite op 
en neer. Dus ook toen pakte ik mijn 
mes om in het hoekje mijn gulp 
te openen. Ineens stond ik in het 
volle licht van de schijnwerper en 
de agenten riepen met getrokken 
wapen dat ik het mes moest laten 
vallen. Ik schrok me een ongeluk 
en mijn broek werd warmnat van 
de urine die de verkeerde kant 
uitging. De agenten geloofden niet 
in mijn uitleg en mede omdat ik 
nogal fors was uitgevallen en er 
ouder uitzag dan ik was, moest ik 
met mijn geopende gulp instappen 
en mee naar het bureau. Een andere 
agent ging naar mijn huis en weer 
een andere naar opoe Bootjes om 
mijn alibi te controleren. Tot laat 
in de avond zat ik vast op het pos-
sie Linker Veerdam. Uiteindelijk 
mocht ik naar huis met een weinig 
vriendelijke vader naast me. Af en 
toe gaf hij me een forse draai om 
de oren. Mijn mes heeft de politie 
gehouden en misschien ligt het nu 
in een of andere bewaarplaats te 
verroesten door de urinevlekken. 
Reageren: reinw@telfort.nl

Eens een Katendrechter, altijd een Katendrechter en ook nog aan elkaar verbonden binnen 
een ijzersterke band. Al zeven jaar (sinds 2011) komen zij die de vorige eeuw op het roem-
ruchtige Rotterdamse schiereiland geboren, getogen of woonachtig waren, jaarlijks samen. 
En niet zomaar naar een bijeenkomst, maar telkens weer een met een héél bijzonder karak-
ter. Uiteraard om ook een pikketanissie in het keelgat te laten glijden, maar nog meer om te 
smullen van elkaars herinneringen en anekdotes.

Uit alle delen van Nederland en ook 
uit het buitenland kwamen zaterdag 
21 april tachtig ex-bewoners naar 
Verhalenhuis Belvedère op de hoek 
van Veerlaan en Rechthuislaan. Dat 
zijn iets minder belangstellenden 
dan bij voorgaande edities,’’ beaamt 

Met elkaar snuffelen in oude 
foto's

Katendrecht 
koestert verleden

Willem van Meer tijdens zijn toespraakje. Foto's Rein Wolters

 Gezellig converseren over vroeger jaren

Varen

Ik ben geboren en getogen maart 
1947 in de Snoekstraat Rotterdam 
west. In de vijtigerjaren waren ons 
speelterrein de puinhopen van het 
bombardement, de aan de Vierha-
venstraat gelegen havens, de toen 
nog vrij onbebouwde Spaansepol-
der en Schiemond. Voor 5 cent 
voeren we op de woensdagmiddag 
diverse keren mee op het pontje 
van Schiemond naar Heyplaat 
en Sluisjesdijk . In je kinderlijke 
naiviteit dook je tegen de tijd dat 
je op een van de veerstoepen aan 
kwam in het voor- of achteron-
der met de hoop dat je niet zou 
worden opgemerkt door een der 
bemanningsleden. Je waande je 
op de Nieuw Amsterdam en was 
de hele middag aan het varen.

Op mijn veertiende levensjaar was ik de 
schoolbanken zat en wilde maar een ding 
varen. Mijn ouders hadden alle mogelijke 
moeite gedaan middels extra bijlessen 
mij op school te houden wat helaas niet 
werkte. Vader was het zat en zei: “Dan ga 
je maar varen”. Hij nam mij mee naar de 
Willemskade waar destijds het kantoor van 
de Reederij v/h J.H. Koeningsveld was ge-
vestigd. Kennelijk door mijn uit de kluiten 
gewassen voorkomen werd ik aangenomen 
als matroos-motordrijver. Na ongeveer een 
jaar op de Rijnvaart besloot ik het op de 
zeevaart te proberen. Tenslotte hadden een 
aantal familie leden waaronder mijn vader 
ook op de Grote Handelsvaart gevaren. Va-
der als muzikant aan boord van de Sibajak 
en de Willem Ruys. Zodoende ben ik enkele 
keren aan boord van deze schepen geweest 
om hem op te halen en weg te brengen. De 
indrukken die je dan als jongeling op doet, 
zijn wellicht van grote invloed geweest. 
Ik heb namelijk 45 jaar met plezier op het 
water gewerkt.
Met moeder dus naar de waterschout alwaar 
zij een handtekening moest zetten onder een 
document waarin zij mij, haar minderjarige 
zoon, machtigde aan te monsteren op een 
der schepen van de Nederlandse koop-
vaardij. Mijn eerste schip was de Albireo 
van Nievelt en Goudriaan welk schip op 
de Roterdam-Zuid Amerikalijn voer. In de 
functie van koksmaat was het handen aan 
de ploeg. Van ‘s ochtend 06.00 uur tot 14.00 
uur en van 16.00 uur tot 20.00 uur. Van de 
overuren moest je het hebben maar met 
een maandinkomen van 106 gulden stelde 
dat niet veel voor. O ja: er werd altijd bij 
vermeld kost en inwoning gratis.

Later nog op de wilde vaart aan boord van 
de Sheratan gevaren en inmiddels gepro-
moveerd tot koksmaat-bakker. Op een schip 
van 939 BRT voeren we met 20 beman-
ningleden. In de huidige tijd nauwelijks 
denkbaar. Ook mijn moeder verlangde dat 
er maandelijks een vast bedrag van mijn 
gage werd overgemaakt naar huis. Welis-
waar geen kostgeld maar om te sparen. Na 
thuiskomst werd het geen auto maar een 
splinternieuwe bromfiets die moeders bij 
elkaar had gespaard voor zoonlief.

Dick Wijnstekers
d.w.wijnstekers@planet.nl
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SET VAN 3 TAFELTJES 
van € 389,- 

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’ 
In 3 kleuren verkrijgbaar

voor € 345,-

voor € 219,- p.st.

vanaf € 899,-vanaf € 1.895,-

200x100 cm  € 999,-
240x100 cm € 1.099,-
300x100 cm € 1.299,-

RELAX FAUTEUIL ‘TWICE’
3-motorig in leder Runner

ROBUUSTE BOOMSTAMTAFEL
In verschillende maten verkrijgbaar: 

BANK ‘LAVAL’
In stof

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE! 

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

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

LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS! GRATIS PARKEREN

BANK MODEL ‘BARCELONA’
2,5 zits in leder vanaf € 1.195,-

KAST éénmalig 

van € 2.474,- 
voor € 1.850,-

voor betaalbare kwaliteit!

DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’ 
In 3 kleuren verkrijgbaarIn 3 kleuren verkrijgbaar

voor € 219,- 

voor betaalbare kwaliteit! BBEEEESSSSST

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’ 

4E STOEL
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!6E STOEL GRATIS!

NATIONALE TAPTOE
ROTTERDAM AHOY
28/29/30 SEPTEMBER 2018

TICKETS: WWW.NATIONALETAPTOE.NL | WWW.NTK.NL | PRIMERA WINKELS

THE NETHERLANDS

MILITARYNATIONALE TAPTOE
ROTTERDAM AHOY
28/29/30 SEPTEMBER 2018

TICKETS: WWW.NATIONALETAPTOE.NL | WWW.NTK.NL | PRIMERA WINKELS

THE NETHERLANDS

MILITARY



Het huis van de leeuwen
Met dank voor het mooie hoofdartikel 
van Sifra Dasberg op de voorpagina 
van DOR van 1 mei even een tip. Bij 
Ambo/Anthos uitgevers is het boek 
verschenen Het huis met de Leeuwen. 
Het geeft op schitterende wijze een 
tijdsbeeld van de stichting en het be-
heer van ‘oude dierentuin’, het leven 
in de dierentuin en het beleid van de 
heer Koen Kuiper en zijn verzet tegen 
de Nationaal socialistische beweging. 
Ook het leven van de jonge Sifra komt 
aan bod. Historisch interessant en le-
zenswaardig. Er zijn nog exemplaren 
in de handel.

Henk Ermers,
Capelle aan den IJssel
ermer016@planet.nl

Intocht Kortekade
Ik werd in 1940 geboren in Rotterdam 
en woonde gedurende de oorlog aan 
de Kortekade in Kralingen. In 1945 
maakte ik als ventje van 4,5 jaar de 
intocht mee van onze bevrijders. Ze 
kwamen in lange colonnes door onze 
straat. Daar was ik getuige van en ik 
stond er naar te kijken op het trottoir 
vlakbij onze woning. Voor mijn vader 
probeerde ik sigaretten te bemachti-
gen, die de militairen naar de mensen 
langs de straat gooiden. Het was net 
na de hongerwinter en ik herinner mij 
nog, dat we ons te goed deden aan 
wittebrood met veel boter. Ongekend, 
na een periode van suikerbieten en 
aardappelschilkoekjes.
Nu keek ik laatst op internet naar 
www.oorloginblik.nl naar het filmpje: 
Vliegende kruideniers en bevrijding. 
Wie schetst mijn verbazing, toen ik op 
dit filmpje ongeveer vanaf min.18.25 
uitgebreid de intocht van de geallieer-

den over de Kortekade zag. Ook de 
plek, waar ik stond, onze woning en 
de woningen in de buurt met de bewo-
ners in de voordeuren en hangend uit 
het raam. Ongetwijfeld allemaal men-
sen, die ik gekend heb. Familie, buren, 
enz. Alleen jammer, dat de beelden 
van zo’n slechte kwaliteit zijn, dat 
de meeste gezichten niet herkenbaar 
zijn. Het filmpje was voor mij heel 
bijzonder om te zien.Opvallend is, dat 
de Kortekade sinds die tijd weinig is 
veranderd.

André de Meij

Middelburg
1andries@zeelandnet.nl

Paarden op straat
Als kind keek je je ogen uit De wagen 
van de groenteboer met twee paarden. 
Het paard dat ‘bijdehand’ was stond 
tegen de stoeprand. Het paard dat 
minder bazig was stond ‘afdehand.’ Er 
kwam ook nog een schillenboer, wie 
weet dat nog?

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl

Friet met rode oortjes
Gaarne een reactie op het artikel Friet 
met rode oortjes van 1-05-2018. Vol-
gens ons heette de uitbaters Jesus en 
Maria en wij als lid van de dansclub 
uit de Graaf Florisstraat kwamen daar 
een paar keer per week in grootte 
van wel twintig personen om ons te 
verlekkeren aan de broodjes troep en 
andere aanverwante artikelen. En het 
was voor ons altijd een happening om 
naar de frietkraam te gaan. Met Maria 
deden wij dan voor de kraam de dan-
sen die wij ingestudeerd hadden voor 
en vooral de Sirtaki en wat had zij dan 
een plezier. Wij weten dat de kraam 
gesloten moest worden omdat de huur 
niet verlengd kon worden en het stuk 
grond verkocht was aan een project-
ontwikkelaar. Jesus en Maria gingen 
weg en konden eindelijk gaan rusten 
en van hun oude dag gaan genieten in 
hun onderkomen in Spanje.

Rob en Marlene Oortgijs
r.oortgijs72@gmail.com

Die goeie ouwe tijd
De moeder van mijn vriendje stond 
aardappelen te koken. Maar het gas 

ging uit. Nu moesten wij te voet naar 
de Pretorialaan voor gasmunten. Als je 
munt op was, bleven je piepers rauw. 
Ik meen dat zo’n munt 2,5 ( twee en 
halve) cent kostte. Het was een gele 
munt met een soort gaatje aan de 
zijkant.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Rock around the clock
Het artikel Rock around the Clock in 
DOR van een tijdje geleden riep bij 
mij enige herrinneringen op. Geboren 
en getogen maart 1947 in de Snoek-
straat Rotterdam west, kan ik mij nog 
herinneren dat deze film speelde in het 
Prinses Theater aan de Schiedamse-
weg. Na afloop als het publiek naar 
buiten kwam stond ik als broekeman-
netje aan de overkant van deze locatie 
te kijken hoe de politie de openbare 
orde probeerde te handhaven. Volko-
men losgeslagen kwamen de in mijn 
ogen ouderen al swingend en krijsend 
het gebouw uit. Hoewel de schrijver 
van het artikel wellicht ouder is dan 
ik, lees ik er veel overeenkomsten 
in. Mijn eerste grammofoonplaatje 
‘Ramona’van de Blue Diamonds 
werd thuis regelmatig op onze eerste 
pickup luid ten gehore gebracht. Vader 
die beroepsmuzikant was, vond dat 
uiteraard niet fijn en liet me weten dat 
dat nummer al zo oud als de weg naar 
kralingen was.

Dick Wijnstekers
d.w.wijnstekers@planet.nl

Oorlogsliedje
In navolging van Gerard Cox in de 
krant van 15 mei het volgende. Ik 
ben van 1943, dus heb de oorlog niet 

bewust meegemaakt. Ik zal een jaar 
of 6 geweest zijn toen ik van de vader 
van mijn vriendinnetje Trix den Older 
het volgende liedje geleerd heb:

“Waar de blanke top der duinen
Schittert van het prikkeldraad
En om ied’re honderd meter
zo’n verdomde rotmof staat
Juich ik aan het vlakke strand (2x)
Jullie komen nooit aan d’overkant 
(2x)”

Dit alles uiteraard op de bekende 
melodie. Veel zangplezier.

Joke Nieuwpoort
Brielle
tel. 0181-416812

Maastunnel
Het artikel in DOR van 20 maart 
onder de titel ‘De stad verkennen op 
een kinderfietsje’ met de ervaring 
van een 6, 7 jarige in de Maastunnel 
ontlokte bij mij de herinnering aan 
een vergelijkbaar ‘avontuur’. Ik was 
7 jaar; wij woonden halverwege het 
eerste deel van de Schiedamseweg in 
Vlaardingen. Mijn vader was verte-
genwoordiger van de drijfriemenfa-
briek T.H. Haagen in Krimpen aan de 
Lek met kantoor in een statig pand aan 
de ‘s Gravendijkwal. Tijdens school-
vakanties ging ik regelmatig mee op 
pad. Een dagje rondtrekken en bezoek 
aan klanten in Noord Brabant was een 
hele belevenis en braaf wachtte ik in 
de auto tot zijn bezoek was afgelopen. 
Als hij op kantoor moest zijn gingen 
wij tussen de middag vaak de meege-
brachte boterhammen opeten in Cosy 
Corner en kreeg ik daar een Coca Cola 
wat ook al een feest op zich was. Ik 
kende de route naar de autotunnel dus 
op mijn duimpje. Op een willekeurige 
zaterdagmiddag kreeg ik zo maar de 
ingeving (wij zeggen dan ‘het kwam 
op als kak) eens te verkennen hoe 
en waar ik de Maas kon oversteken 
in de voor mij volstrekt onbekende 
voetgangers/fietserstunnel. Dat bleek 
niet zo moeilijk te vinden. Mijn ver-
voermiddel was de autoped, kortweg 
‘step’ genoemd. De heenreis verliep 
perfect en bij de gevonden ingang van 
de fietstunnel volgde de confrontatie 
met de immens diepe roltrap. Die 
bleek redelijk te doen en toen daarna 
door die lange gang onder het water. 
Ik weet niet meer of ik de voetgangers 
of fietserstunnel heb genomen. Boven-
gekomen trakteerde ik mezelf op een 
heerlijk ijsje bij de daar aanwezige 
ijscokar. En toen weer helemaal terug 
naar huis. De afstand is hemelsbreed 
circa 10 kilometer, helemaal niet zo 
ver maar op de step toch een pittig 
stuk. Ik weet helaas niet meer hoe 
er thuis werd gereageerd op dit voor 
mij ongetwijfeld heerlijk ervaren 
avontuur.

André de Bloeme (72)
andredebloeme@gmail.com
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Winkelcentrum Binnenban
Meriam Siteur (bfly20057@gmail.com) reageert op foto 240 in De Oud-Rotterdammer van 3 april. De geparkeerde auto’s 
zijn van de bouwvakkers en ik vermoed dat ze bezig zijn met het bouwen van winkelcentrum Oosterhof bij Alexandri-
um.’’ Haar vermoeden is niet helemaal juist, wél dat er een winkelcentrum in aanbouw is, maar dan aan de Middenbaan/
Binnenban in Hoogvliet.

25 jaar Blijdorp
Gisteren kreeg ik DOR nr. 6 van 20 maart in handen via mijn broer uit Rotter-
dam. Tot mijn grote verrassing zag ik mijzelf op een foto staan. Waarschijnlijk 
is er al lang op de foto gereageerd en is mijn naam al genoemd. Maar voor de 
zekerheid geef ik de namen door. Links staat de heer L.J.Keyzer (voorzitter 
van het personeelsfonds). In het midden voorzitter Mr. Dutilh en rechts Mej. 
M.van Lambalgen, kantoorbediende. Ik mocht het beeldje onthullen. Leuk is, 
dat ik er afgelopen vrijdag nog langs liep met man en kleindochters. De herin-
nering komt dan weer boven, hoe ik daar enigszins nerveus en harkerig op het 
podium stond. Minstens 1 keer per jaar bezoek ik met man en kleinkinderen 
de diergaarde. Ik heb er 10 jaar op kantoor gewerkt van 1961 tot 1971.

Magda Visser-van Lambalgen, De Onrust 3, 4782 BA Moerdijk



Vakantie 1953
Weet iemand zich misschien ook nog 
iets te herinneren van een vakantie in 
1953 voor moeders en hun kinderen 
aangeboden door....(?) naar aanleiding 
van de watersnood. Ik woonde in 
Zuidland en was toen 4 jaar. Als ik 
het me goed herinner was dat op of 
in de buurt van de Grebbeberg. Er is 
toen ook een groepsfoto gemaakt. Ik 
zou wat opheldering over dit gebeuren 
heel erg leuk vinden.

Ans van Rietschoten -de Graaff
ansvanrietschoten@hotmail.com

Els Kruit
Ik ben op zoek naar een vriendin die 
ik jaren geleden uit het oog verlo-
ren ben. Vele jaren geleden was ik 
vriendin met Els Kruit. Zij woonde 
met haar ouders aan De Schuilenburg 
in Rotterdam Zuid. Ik ben ook met 
haar op vakantie geweest naar Mal-

lorca. Els was lid van het koor Deo 
Cantemus. Het was haar hobby, passie 
om in het koor te zingen. Zij werkte 
bij Cornelder in Rotterdam. Ik heb pas 
ontdekt dat zij ook eerder naar mij op 
zoek is geweest. Via Toeto.com. Via 
Toeto.com geen reactie.

Tonny van der Vooren
Rotterdam
tel. 06-20232240

Grammofoonplaten gezocht
Wij zoeken grammofoonplaten en 
plaatjes uit de jaren 1950 t/m 1970, 
alle soorten muziek. Wij draaien deze 
voor de oudere medemens. Gaarne een 
belletje naar Annie Dallau-Hoeben, 
tel.010-8445048 of naar 06-20205171.

55 plusdames gezocht
Voor de Rode Hoeden Club zoeken 
wij actieve dames van 55 plus. Om 
twee maal per maand activiteiten te 

ondernemen. Op een maandag voor 
tea, lunch plus workshop en vrijdag 
voor een activiteit op locatie. Voor 
vlotte dames vanaf 55 jaar. Aanmelden 
bij: baronesdelia@gmail.com

De lijdensweg
In de nummers Jaargang 13 nr.9 en 
nr.10 is de eerste reis van de LIJ-
DENSWEG in de Oud Rotterdammer 
gepubliceerd. De beide reizen zijn ver-
slagen uit de hongerwinter van 1945 
beschreven in een dagboek. Gezien de 
reacties die ik toen mocht ontvangen 
wil ik de geïnteresseerden de tweede 
reis niet onthouden. Men kan het com-
plete dagboek bij mij gratis verkrijgen 
in de documentvorm .docx en pdf. 
Stuur een email naar het onderstaande 
emailadres met vermelding van uw 
eigen emailadres en ik zorg dat u het 
per ommegaande ontvangt.

Jan Feberwee
janfeberwee@hotmail.com

Reünie
In de maand juni van 2020 zal een 
reünie worden georganiseerd van de 
MULO te Pernis. Een ieder die ge-
boren is in de jaren 1950 t/m 1952 en 
daar op school gezeten heeft, kan zich 
aanmelden via de onderstaande e-mail 
adressen. Klassenfoto’s en informatie 
zijn zeer welkom. Aanmelden onder 
vermelding van telefoonnummer num-
mer en email-adres naar: joopsnel@
hotmail.com,
b.ruizevelddewinter@chello.nl of 
wwaal@chello.nl

Foto’s Café de Post
Zijn er oud-klanten van Café de 
Post op de Nieuwe Binnenweg die 
nog foto’s hebben van de zaak en de 
klanten? Ik zou die heel graag gemaild 
krijgen, heb enorm goede herinnerin-
gen aan dit café én de mensen die er 
kwamen.

Marcel Gillebaart
mrgillebaart@gmail.com

Foto’s RVV DEH en RVV DZB 
gezocht
Ik zoek foto’s van de voetbalvereni-
ging-en RVV DEH en RVV DZB. 
Heeft u foto’s (liefst in jpeg) zou u 
deze dan willen toezenden naar mij. 
han.steenbeek@eur.nl Bij voorbaat 
dank. Ik wil ze plaatsen op de face-
bookpagina’s , die ik heb aangemaakt 
van deze voormalige verenigingen, 
zodat een ieder kan terugkijken naar 
deze leuke herinneringen!

Han Steenbeek
han.steenbeek@eur.nl

Klaverjassen en jokeren
In speeltuin Bodelo aan Boekenestein 
6 in Rotterdam kunnen liefhebbers 
het hele jaar door op woensdagavond. 
van 19.30 tot 22.30 uur klaverjassen 
en jokeren. ‘s Zomers is er ook een 
kaartcompetitie met aan het eind een 
tombola (vijftig cent per kaart voor 

vijf nummers, waarmee leuke prijsjes 
zijn te winnen).

H. Boom
hapkar29@gmail.com

Rondleidingen voor doven en 
blinden
Zondag 3 juni gaat de eerste rondlei-
ding in gebarentaal in Museum Boij-
mans Van Beuningen van start met 
aansluitend het eerste gebarencafé. 
De eerste rondleiding voor blinden en 
slechtzienden is zondag 17 juni. De 
meesterwerken van het Rotterdamse 
museum komen nu ook voor deze 
bezoekersgroepen een stuk dichterbij. 
Deelname kost 8,50 en is gratis voor 
houders van Museumkaart, Rotter-
dampas, Ooievaarspas en Vrienden 
van het museum. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk en kan via: ‘Ongehoord 
Boijmans’: https://www.boijmans.nl/
activiteiten/ongehoord-boijmans
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Wie is deze vrouw?
Dit is een oproep om erachter te komen of de vrouw rechts in beeld inder-
daad mijn moeder is. Mijn zus en ik menen aan haar houding en uitdrukking 
haar bijna met zekerheid te herkennen. Maar niet voor honderd procent, mis-
schien gaat er bij iemand een lichtje branden. Bij voorbaat vriendelijk dank, 
de foto is gemaakt in de Schiebroekselaan. Gedurende de jaren 1940 - 1945. 
Er werden kooltjes uit het wegdek gehaald. Mijn ouders zijn gebombardeerd 
in 1940 en vluchtten naar Rotterdam Noord.

Els van Teeffelen
Bergsingel 149a,
Rotterdam
els.t@hetnet.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

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.

Wie herkent deze zaal?
Ik ben al een aantal jaren foto’s aan het uitzoeken van mijn oom Jan Rijk 
uit Den Haag. Hier had hij in de jaren 30, 40 en 50 diverse motorzaken. Nu 
zit ik met een vergrootglas bij de onderstaande foto om te zoeken of ik iets 
kan vinden waar deze gemaakt is. Nu zie ik (heel moeilijk/donker) onder de 
balustrade aan de linkerkant een bordje hangen Rotterdam. Toen dacht ik 
in eens misschien komt de foto uit Rotterdam? Zo te zien is het een feest of 
bijeenkomst van de Shell. Er hangen ook een aantal Shell kenmerken (dit kan 
ook tijdelijk zijn opgehangen). Misschien dat iemand van de lezers de zaal 
bekend voor komt.

André Vreeburg
a.vreeburg@gmail.com

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

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

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.

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.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans; 14. explosieven opruimingsdienst 
(afk.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een zeilboot; 21. besloten vennootschap (afk.); 22. ogen-
blik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 28. vuurverschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk 
materiaal; 36. na verloop van tijd; 37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 44. 
soort groente; 46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 50. Duits automerk; 52. deel 
van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een breukgetal; 61. opstootje; 62. Spaans dictatoriaal 
bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-accountnummer (afk.); 67. nachthemd; 68. commerciële omroep (afk.); 
70. zuivelproduct; 72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort hert; 77. koninklijke landmacht (afk.); 78. Europeaan; 79. 
wild zwijn; 81. bekende Nederlander (afk.); 82. Spaanse edelman; 83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van koffieservies; 
87. gezellig dineren.
 
Verticaal
1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij leggen; 6. door koorts verwart 
spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 10. reverendus dominus (afk.); 11. kuit van de steur; 16. 
jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 21. gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een 
etagewoning; 27. blauw-grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. amfitheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 36. keeper; 37. 
loterijbriefje; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk geven; 43. adellijk persoon; 45. gestold 
vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 53. duinheuvel; 54. glazen speelballetje; 55. openbaar vervoermiddel; 
56. herkauwend zoogdier; 57. gedorste halmen; 59. ijverig insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 66. 
lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69. Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar (seintje); 74. inwendig orgaan; 75. 
bladader; 78. explosief; 80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 85. laatstleden (afk.).

De oplossing van de vorige puzzel had te maken met de Pinksterdagen in mei en luidde:

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen

Kennelijk niet zo ingewikkeld, want onze brievenbus en onze mailbox stroomden weer vol met goede inzendingen. 
Uit alle goede inzendingen hebben we vijf winnaars geloot die uiteindelijk ieder het boek ‘De Noordsingel. Verhalen 
van binnen en van buiten’ krijgen toegestuurd, over het huis van bewaring in Rotterdam. De prijswinnaars zijn: 
Liesbeth Kruis, Wijna Vermeulen, Roel Lanting, Bas van Raamsdonk en D.J. Peterse.

Ook voor de komende krant hebben we 
weer een bijzondere prijs: vijf keer twee 
toegangskaarten voor het leuke festival 
‘Culinesse’ in Rotterdam-Nesselande, 
dat in augustus plaatsvindt aan de bou-
levard bij de Zevenhuizerplas. Lekker 
eten en leuke artiesten; een heerlijke combinatie.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? stuur dan uw oplossing voor 
DONDERDAG 7 JUNI 12.00 UUR naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrot-
terdammer.nl
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73 17 42 6 40 79 86 35 65 25 46 48 6

39 13 7 83 55 47 44

43 75 36 63 87 65 49 62 20 70 59 4 28

Horizontaal  1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans;
14. explosieven opruimingsdienst (afk.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een zeil-
boot; 21. besloten vennootschap (afk.); 22. ogenblik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 28. vuur-
verschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk materiaal; 36. na verloop van tijd;
37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 44. soort groente;
46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 50. Duits automerk; 52.
deel van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een breukgetal; 61. opstootje; 62.
Spaans dictatoriaal bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-accountnummer (afk.); 67. nacht-
hemd; 68. commerciële omroep (afk.); 70. zuivelproduct; 72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort
hert; 77. koninklijke landmacht (afk.); 78. Europeaan; 79. wild zwijn; 81. bekende Nederlander (afk.); 82.
Spaanse edelman; 83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van koffieservies; 87. gezellig dineren.

Verticaal  1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij
leggen; 6. door koorts verwart spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 10.
reverendus dominus (afk.); 11. kuit van de steur; 16. jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 21.
gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een etagewoning; 27. blauw-
grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. amfitheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 36. keeper; 37. lote-
rijbriefje; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk geven; 43. adellijk per-
soon; 45. gestold vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 53. duinheuvel; 54. glazen
speelballetje;  55. openbaar vervoermiddel; 56. herkauwend zoogdier; 57. gedorste halmen; 59. ijverig
insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 66. lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69.
Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar (seintje); 74. inwendig orgaan; 75. bladader; 78. explosief;
80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 85. laatstleden (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Met een pan op het hoofd
Op hetzelfde moment dat vier bange 
jongetjes met een pan op hun hoofd 
dekking zochten voor de Duitse 
bommen, scholen een paar huizen 
verder ook kinderen op dezelfde 
manier weg. Dat hebben ze nooit 
van elkaar geweten. Maar nu wel! In 
DOR van 1 mei schrijft Tineke van 
Reijn hoe een voltreffer het huis in 
de Vijverhofstraat 141 verwoestte. 
Zij woonde aan de ene kant, op nr. 
145. Ons gezin woonde aan de andere 
kant op nr. 139. Tegen vallend puin 
gebruikten beide gezinnen pannen om 
hun hoofd te beschermen. Zij hebben 
het overleefd, maar in de getroffen 
woning daartussenin vielen doden en 
gewonden. Ons gezin moest daarna 
evacueren omdat het dak verwoest 
was. Bij familie vonden we onderdak. 
Het jongetje in het verwoeste pand 
dat de aanval overleefde, raakte aan 
zijn gezicht zwaar gewond en moest 
een arm missen. Hij werd naar het 
nabijgelegen Eudokia-ziekenhuis 
gebracht, maar de dokters hadden hem 
al opgegeven. Toen hij na een paar 
uur toch nog bleek te leven, hebben ze 
hem geopereerd. Zijn gezicht werd zo 
goed mogelijk behandeld en zijn ene 
arm werd geamputeerd. Na de oorlog 
is hij predikant geworden en heeft 
over zijn belevenissen verteld. Mijn 
moeder (Moe Groeneveld) heeft in 
een interview die gebeurtenissen aan 

mij verteld. Daar heb ik een opname 
van gemaakt en die is te beluisteren 
als je ‘Bombardement op Rotterdam 
OOGGETUIGE VERSLAG’ op inter-
net opzoekt.

Joop Groeneveld
groeneveld.j@solcon.nl

Bewaren oude liedjes
Naar aanleiding van de column van 
Gerard Cox in DOR het volgende. Ik 
ben 67 jaar. Mijn moeder werd 93. 
Mij opa zong in bad (in de teil) het 
volgende liedje:

Tussen Rotterdam en Delft, aan het 
eind van Overschie
Zat een kikker luid te wenen met een 
kleintje op haar knie.
Arm kind zo sprak de moeder zie je 
ginds die ooievaar
Da’s de mooordenaar van je vader, hij 
vrat hem op met huid en haar.

Peter Baars
Rotterdam
p.baars73@upcmail.nl

Eentje tekort
Als Oud Rotterdammer, thans woon-
achtig in Emmen, krijg ik viavia deze 
krant, zij het met wat vertraging. Zo 
lees ik nu de krant van 3 oktober 2017 
en ik lees een artikel over moffen. 
Ik weet niet beter dan dat is ontstaan 

doordat de soldaten tijdens de Frans-
Duitse oorlog van 180 moffen droegen 
tegen de kou. Over het Zuidplein het 
volgende: aan het begin van de oorlog 
stond daar nog een kerk. En verder 
stond er niets. Nu zat ik op de HBS 
maar door de een of andere reden 
kregen we geen of veelt e weinig 
wiskunde. En Theo, een zoon van 
een collega van mijn vader, was wel 
bereid om me een beetje bij te spijke-
ren. Zo was ik op een keer bij hem en 
toen vertelde hij dat hij een porte-
monnee gevonden had en die zou hij 
nog even naar het politiebureau gaan 
brengen. Ik ging dus naar huis. Van de 
Bergweg, lopend via de Maastunnel 
over het Zuidplein, want wij woonden 
in Vreewijk, Op het Zuidplein werden 
we gedwongen door de moffen om 
naar rechts te lopen en daar te kijken. 
Daar lagen doodgeschoten mensen en 
ook Theo, waar ik een uur daarvoor 
afscheid genomen had. Grote ontstel-
tenis! Met de kerk op de achtergrond. 
Wat was er gebeurd? Dat hoorden we 
later. Theo had zich gemeld op het 
politiebureau om de portemonnee af 
te geven en daar moest hij maar even 
bij de andere mensen gaan staan die 
daar stonden te wachten.De politie had 
opdracht gekregen om 25 mensen te 
leveren om te worden dood geschoten 
want er was wat gebeurd. Maar ze 
kwamen er eentje te kort. En dat werd 
dus Theo. Van de wiskunde is dus 

niets meer terecht gekomen.

Hans Lutjens
lutjens@ziggo.nl

Vakantieverhalen
Heeft u een leuk vakantieverhaal voor 
in De Oud-Rotterdammer? Wij hou-

den ons aanbevolen. Liefst met foto. 
Stuur naar: info@deoudrotterdammer.
nl of naar redactie De Oud-Rotterdam-
mer, Postbus113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel.

Marnixstraat
Ton Kuster (tonkuster@hotmail.com) mailt naar aanleiding van foto 243 in 
de rubriek Rotterdam gefotografeerd’ in DOR van 1 mei: “De afgebeelde foto 
is volgens mij niet de achterzijde van het Zwaanshals, maar De Marnixstraat 
in Crooswijk, gezien vanaf de Crooswijkseweg. In de kromming (links) van 
de straat richting Frederikstraat zat na de oorlog de suikerwarenfabriek van 
H.C. van Kuilenburg. Mijn grootouders begonnen in 1910 aan de overzijde 
van Van Kuilenburg de bakkerij Volksbelang. Rechts zie je de achterkant van 
de huizen van de Frederikstraat.’’

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal  1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans;
14. explosieven opruimingsdienst (afk.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een zeil-
boot; 21. besloten vennootschap (afk.); 22. ogenblik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 28. vuur-
verschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk materiaal; 36. na verloop van tijd;
37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 44. soort groente;
46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 50. Duits automerk; 52.
deel van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een breukgetal; 61. opstootje; 62.
Spaans dictatoriaal bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-accountnummer (afk.); 67. nacht-
hemd; 68. commerciële omroep (afk.); 70. zuivelproduct; 72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort
hert; 77. koninklijke landmacht (afk.); 78. Europeaan; 79. wild zwijn; 81. bekende Nederlander (afk.); 82.
Spaanse edelman; 83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van koffieservies; 87. gezellig dineren.

Verticaal  1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij
leggen; 6. door koorts verwart spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 10.
reverendus dominus (afk.); 11. kuit van de steur; 16. jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 21.
gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een etagewoning; 27. blauw-
grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. amfitheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 36. keeper; 37. lote-
rijbriefje; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk geven; 43. adellijk per-
soon; 45. gestold vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 53. duinheuvel; 54. glazen
speelballetje;  55. openbaar vervoermiddel; 56. herkauwend zoogdier; 57. gedorste halmen; 59. ijverig
insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 66. lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69.
Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar (seintje); 74. inwendig orgaan; 75. bladader; 78. explosief;
80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 85. laatstleden (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom
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