
Als ventjes van rond de tien 
jaar schooierden we vaak 
door het verwoeste Rot-
terdam. We trokken dan de 
brug over richting Witte Huis, 
staken aan het eind daarvan 
de weg over en gleden, om de 
weg te verkorten, van de lan-
taarnpaal die op de beneden 
liggende straat stond en met 
de kruin net boven het brugta-
lud uitstak.

Als we na deze sluiproute beneden op 
de parallelweg stonden, liepen we een 
eindje door en kwamen via de Herts-
traat aan een knus binnenhaventje, 
niet ver van het Witte Huis. De sfeer 
in die buurt vond ik zo innig en uniek, 
dat ik er wel voorgoed zou willen 
blijven. Op de hoek zat een bedrijfje 
in scheepsartikelen. Het was zo ouder-
wets, dat ik het gevoel had dat de spul-
len die er verkocht werden zeer antiek 
waren en daar als nieuwste snufje aan 
de man gebracht werden. Aan dat ha-
ventje werden nog houten vaten over 
de keien naar kleine scheepsruimen 
gerold van, in mijn beleving, antieke 
houten schepen. Het was een stukje 
Rotterdam waar alles zich in een an-
dere tijd leek af te spelen. Het gaf een 
wazig beeld. Een droom midden in die 
thans bruisende wereldhaven. Op één 
of andere wijze gaf het me een rustig 
en vertrouwd gevoel.

Donker skelet
De rest van de schooiertjes dacht er 
kennelijk anders over en wandelde 
zonder op of om te kijken door. Het 
eerste doel was het Witte Huis en dan 
kon je niet bij die romantiek blijven 
stilstaan. Door mijn geslenter raakte 
ik achterop, maar kwam precies op 
de tijd bij het Witte Huis om mijn 
kameraadjes met veel kabaal weer 
voor de zoveelste keer naar buiten 
getrapt te zien worden. Na nog even 
rondgehangen te hebben aan de haven 
aan de andere kant van het gebouw, 
trokken we naar de volgende bestem-
ming. De machtige Sint Laurenskerk. 
In de volksmond ook ‘de Grote kerk’ 
genoemd. Van z’n glorie was weinig 

over. De Duitse bommenwerpers 
hadden hun werk grondig gedaan. Het 
grootste gedeelte was niet meer dan 
een geblakerde ruïne. Een donker ske-
let met holle ogen in een kale vlakte. 
Dat beeld komt me nu nog steeds 
voor de geest, als ik aan de St Laurens 
denk. Een indrukwekkend, naargeestig 
monument van verschrikking.

Capriolen
Her en der lagen grote zwarte blokken 
steen, overwoekerd door onkruid en 
hoog gras. De ruïne kwamen wij zelfs 
niet in. Die was vakkundig afgesloten 
met hoge, ondoordringbare hekken. 
Vele malen hebben we het geprobeerd. 
Het is ons nooit gelukt. We namen 
toen maar genoegen met de enorme 
steenblokken die er lagen. Het werd 
één van onze geliefde speelplaatsen. 
We klommen op het, door de regen 
vaak gladde, gesteente. Of sprongen, 
bij wijze van spel, van de één naar 
de ander zonder de grond te mogen 
raken. De gevaarlijkste capriolen 
werden er uitgehaald. Soms gleed 
iemand uit en kwam dan hard met 
knie of hoofd op zo’n steen terecht, 

wat meestal een kreet en een van pijn 
vertrokken gezicht opleverde. Het 
wilde spel werd dan even gestaakt en 
als iedereen dan zag dat de getroffene 
nog leefde, ging alles vrolijk verder.
Zo stond ik ook even stil op een 
gladde steen, die min of meer schuin 
lag opgestapeld en anderhalf á twee 
meter hoog lag. Ik genoot van het 
uitzicht en keek naar de anderen, die 
ergens beneden om me heen dartelden.

Fatale landing
Daar sprong ook Jopie rond, een smal 
banaanachtig ventje met een niet te 
bepalen i.q. Hij deed altijd zo raar en 
overdreven. Hij zag mij staan en wilde 
al springend bij mij op die uitkijk-
post komen. Van de dichtstbijzijnde 
steen, die iets lager lag, nam hij een 
aanloop en sprong. Het lukte. Bij zijn 
landing probeerde hij zich aan mij 
vast te grijpen, maar daar had ik geen 
trek in. Door de gladheid zou het ons 
beiden fataal kunnen worden. Doordat 
ik snel een stapje opzij deed, misten 
zijn graaiende handen doel toen hij 
vlak voor me op het gladde oppervlak 
neerkwam. Jopie schoof met een 

vaart langs me heen en dook aan de 
andere kant weer naar beneden. Plak! 
Daar lag hij. Op zijn rug. Ongeveer 
twee meter lager. Gelukkig voor hem 
miste hij net de lager liggende stenen. 
Het hoge gras had zijn val gestuit. 
Kreunend keerde hij zich om en ging 
op handen en knieën zitten.

Rijkdom 
Hij leek enigszins versuft en terwijl ik 
vanaf mijn hoge positie nog naar hem 
stond te kijken, begon hij plotseling 
in de ruige begroeiing te graaien, 
daarbij vreemde hinnikende geluiden 
producerend. Iedereen stopte zijn wild 
geraas. Jopie maakte ons een beetje 
bang. Zou hij gek geworden zijn door 
die val? Eindelijk stond hij op en liet 
ons zijn geopende handen zien. We 
verbleekten. Zijn als een kommetje 
opgehouden handen bevatten een 
schat waar Ali Baba jaloers op zou 
zijn. Vele rijksdaalders, guldens, 
kwartjes en dubbeltjes glinsterden 
in het daglicht. Toen was het mijn 
beurt om gek te worden. Die rijkdom 
had daar al die tijd aan mijn voeten 
gelegen en ik had het niet gezien. Met 

uitpuilende ogen sprong ik naar bene-
den en begon als een everzwijn door 
de grond te wroeten. Het leverde me 
precies één cent op. Toen ik, na lang 
zoeken, overeind kwam, keek ik Jopie 
strak aan. Hij stond er nog steeds. 
Statig rechtop als een gouden stand-
beeld. In mijn gedachten ontstond het 
idee van een welgemikte trap onder 
zijn nog steeds volgeladen uitgesto-
ken handen. Mijn doordringende blik 
beviel Jopie niet. Ook de anderen 
drongen zich nu zwijgend naar voren. 
Dit was de druppel voor Jopie. Snel 
propte hij al dat zilver in de zakken 
van zijn korte broek en voor we er erg 
in hadden rende hij tussen ons door de 
veiligheid tegemoet. We hebben Jopie 
nooit meer gezien. Misschien rent hij 
nu nog. Zou dit de laatste collecte-
opbrengst voor het bombardement 
geweest kunnen zijn?

Anton J. de Lange
aj-delange@kpnmail.nl

Meer over de Laurenskerk en de viering 
van 50 jaar heropbouw: zie pagina’s 
11-13.
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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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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

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.
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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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�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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.

  Christel Oudshoorn
B AC K  O F F I C E  M E D E W E R K S T E R
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verijen uit de Rotterdamse regio zich 
presenteren. Het zullen er deze keer 
meer dan zeventig (!) zijn. De markt 
duurt tot 16.30 uur.
Vanuit de Laurenskerk en de Vrienden 
van de Laurenskerk wordt het och-
tendprogramma verzorgd, waarbij er 
onder andere powerpoint-presentaties 
zijn over de restauratie van de kerk. 
Het is immers deze maand 50 jaar 
geleden dat de restauratie van de kerk 
werd voltooid, na de wederopbouw in 
de periode 1950-1968. De Rotter-
damse Dag maakt daarom dit jaar deel 
uit van het herdenkingsprogramma 
van de Laurenskerk, waarover u elders 
in deze krant veel meer kunt lezen. De 
Oud-Rotterdammer haakt daar onder 
andere bij aan met extra pagina’s 
waarin lezers over hun herinneringen 
aan de beroemdste kerk van Rotter-

dam schrijven. Vanuit de Laurenskerk 
wordt ook een Kunst & Kitsch-achtige 
activiteit georganiseerd, waarbij 
bezoekers tastbare herinneringen aan 
de kerk, attributen dus, mogen mee-
nemen en kunnen laten beoordelen en 
bespreken.

Hans Somers
‘s Middags verzorgt organisator 
Stichting Ons Rotterdam het muzikale 
programma. Ditmaal is gekozen voor 
twee optredens van de Rotterdamse 
zanger Hans Somers, tevens de pre-
sentator van de dag. Hij vervulde die 
taak al vele jaren. Zaterdagmiddag 29 
september brengt hij, met ondersteu-
ning van geluidsvrouw Netty Reek, 
liedjes uit zijn theaterprogramma 
‘Typisch Rotterdam’.

Rotterdammer van het Jaar
Ook deze laatste Rotterdamse Dag 
wordt rond 16.00 uur weer de Rotter-
dammer van het Jaar bekendgemaakt. 
Aan de rij van illustere voorgangers 
wordt nog één naam toegevoegd van 
een persoon, instelling of vereniging 
die zich dit jaar voor de Rotterdamse 
samenleving bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt. Vorig jaar ging 
de prijs naar Casper van Eijk, de 
bekende specialist op het gebied van 
alvleesklierkanker van het Erasmus 
Medisch Centrum, die zich met z’n 

actie ‘Support Casper’ inzet voor de 
strijd tegen deze ziekte. Wie dit jaar de 
prijs krijgt, blijft nog even spannend, 
maar de organisatoren, Stichting Ons 
Rotterdam en De Oud-Rotterdammer, 
weten zeker dat iedereen zich in deze 
winnaar zal kunnen vinden!

De Oud-Rotterdammer
Ook De Oud-Rotterdammer is natuur-
lijk present tijdens de Rotterdamse 
Dag. De nadruk zal daarbij weer 
liggen op de verkoop van boeken over 

Rotterdam van vroeger. Ook wordt die 
dag meer bekend over het boek over 
de geschiedenis van de Rotterdamse 
politie dat uitgeverij De Oude Stad, de 
uitgever van De Oud-Rotterdammer, 
mogelijk gaat uitbrengen.

Gratis
Voor het eerst is de entree tot de 
Rotterdamse Dag voor publiek gratis. 
Zo wil de organisatie de drempel om 
te komen voor bezoekers nog lager 
maken, want hoe meer bezoekers hoe 

beter. Ook hoeven de vaste kraam-
houders deze keer niet te betalen 
voor huur van tafels. Dat is mogelijk 
geworden doordat de Laurenskerk zelf 
de kosten voor haar rekening neemt 
als mede-organisator.

Het belooft een Rotterdamse Dag 
te worden zoals we nog niet eerder 
hebben meegemaakt. En daar hoort 
natuurlijk iedere (oud)Rotterdammer 
eigenlijk bij te zijn! U toch ook?

Laatste Rotterdamse Dag in Laurenskerk
Voor de laatste keer wordt in 
de Laurenskerk een Rotter-
damse Dag ‘oude stijl’ georga-
niseerd. Dat gaat gebeuren op 
zaterdag 29 september. Deze 
veertigste editie wordt een 
bijzondere afsluiter met gratis 
entree voor de bezoekers.

Om tien uur ‘s ochtends begint de Rot-
terdamse Dag met de bekende markt 
waar tal van Rotterdamse verenigin-
gen, stichtingen, musea, historische 
verenigingen, kunstenaars en uitge-
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Ongeveer dit verhaaltje schreef ik in 
het programmaboekje dat u uitgereikt 
krijgt wanneer u maandag 22 of dins-
dag 23 oktober naar het Nieuwe Luxor 
komt, waar Robert herdacht wordt met 
een superieure voorstelling. Begeleid 
door het Metropole orkest zingen tal 
van artiesten zijn repertoire. Natuurlijk 
een aantal oude rotten zoals ik-zei-de-
gek, en bijvoorbeeld Richard Groe-
nendijk, Karin Bloemen, Jenny Arean 
en Joke Bruijs, maar ook een rijtje 
jongelui dat volgend voorjaar met een 
Long-programma het land in gaat. Een 
naam viel mij extra op bij die kinderen 
en dat was die van Julia Herfst. Dat 
schijnt een buitengewoon ambitieus en 

talentvol zangeresje te zijn. Maar die 
naam, Herfst, deed bij mij een luide 
bel klinken. Eric Herfst was in de jaren 
zestig de leider van het roemruchte 
cabaret Lurelei, waarin ik ook twee 
jaar heb gespeeld. Dat was zo’n beetje 
mijn nationale doorbraak, misschien 
weet u het nog, het nummer ‘God is 
niet dood’, waarin ik met God de tango 
danste, en het liedje over de koningin 
‘Arme Ouwe’. Het programma heette 
‘Relderelderel’, en inderdaad, er kwa-
men heel wat rellen van, we schrijven 
de jaren zestig. De diva van de show 
was natuurlijk de vrouw van Eric, en 
dat was Jasperina de Jong, zelden heb 
ik met een begaafder iemand gewerkt. 
Zij hadden een zoon, Pelle, die nu na-
tuurlijk een jaar of vijftig is, en ja hoor, 
Julia is zijn dochter. Eric zou, als hij 
nog in leven geweest was, haar opa zijn 
en Jasperina is de oma. Ik heb Julia nog 
niet ontmoet en ben zeer benieuwd. We 
krijgen nog repetities etcetera, dus is er 
alle tijd om haar te leren kennen.

Tussen haakjes, de kaartverkoop loopt 
zo goed dat er die tweede dag is bij 
gekomen.

Ik ben blij dat we het briljante repertoi-

re van Robert nog ‘n keer kunnen laten 
horen. Want briljant is het. Niet alleen 
zong hij prachtig, met een wonderlijk 
gemak, de teksten getuigen van een 
wijsheid die je maar zelden meer hoort, 
en zijn muziek is hemels.

De eerste keer dat ik hem ontmoette 
woonde hij in Hattem, of all places. 
Later in Antwerpen in zo’n typisch 
Vlaams genaamde straat, de Plaat-
snijdersstraat. Later nog op een 
aantal andere adressen, een keer in 
een prachtig huis in een beukenbos, 
dat kan in België, alwaar ik vanwege 
liefdesverdriet een pakje Gauloises per 
dag zat weg te paffen, ik rook eigenlijk 
helemaal niet. Zijn huis in Italië lag 
hoog in de heuvels met een geweldig 
uitzicht op het meer van Como. Als 
je daar logeerde was hij de halve dag 
in de keuken in de weer en maakte de 
meest heerlijke dingen. Omdat ik bijna 
niks lust, aten we op een verrassende 
avond drie-in-de-pan, een genot. Hij 
was een genieter en een matig drinker. 
Hij hield van spelletjes, als woordto-
venaar meestal van het type Scrabble. 
Maar op een dag vond ik in een laatje 
een beker met dobbelstenen en leerde 
ik hem Drie zesjes-gooien. We hebben 

dagen lang niets anders meer gespeeld, 
tot diep in de nacht.

Van Eric Herfst kan ik nog vertellen 
dat hij een echte Mokummer was. Ik 
had een keer een mooi kostuum aan. 
Hij vroeg waar ik dat had gekocht. 
In de Bijenkorf. Oh, hier op de Dam. 
Nee, bij ons op de Coolsingel. Waarop 
Eric verbaasd de gedenkwaardige 
woorden sprak: “Hebben jullie ook een 
Bijenkorf..?”

 

 

 

 

 

Robert Long
Het gebeurt niet zo heel vaak 
dat je in het Vak een vriend 
maakt. Een vriend, zoals de 
grote Toon schreef, “die met 
je lacht en met je grient”. Dat 
overkwam me met Robert 
Long. Want behalve dat we 
veel gelachen hebben, was 
ik in tijden van verdriet en 
tegenslag altijd bij hem wel-
kom, en sprak hij wijze woor-
den. Daar denk ik nog vaak 
met weemoed aan terug.
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Een hoofdrol is deze keer weggelegd voor Hans Somers, die zingt en presenteert
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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.

VORM.NL/HETTERRASAANDEMAAS

BEZOEK ÉÉN VAN DE INLOOPMIDDAGEN IN DE MODELWONING
TOREN II IN VERKOOP

Er is nog een aantal woningen beschikbaar in toren II. 
Bent u geïnteresseerd?

Kom dan langs in de modelwoning 
en laat u informeren over Het Terras aan de Maas. 

De inloopmiddagen vinden plaats op woensdag 12, 19 en 26 september
Tussen 16.00 en 17.30 uur in de modelwoning van toren I 
op de 9e verdieping. Graag tot dan!
Adres: Hongerlandsedijk 1600 te Spijkenisse. 

WOENSDAG
12, 19 EN 26
SEPTEMBER

TUSSEN 16.00 UUR
EN 17.30 UUR

 
 

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

  More All Inclusive autovakanties met Veel Voordeel 

  
  

 

 
 

Wunderland Kalkar *** / DuitslandWunderland Kalkar *** / Duitsland  
Voordeel Midweken t/m 17 dec.Voordeel Midweken t/m 17 dec.  
van € 288,van € 288,--  nu voor nu voor € 259,€ 259,--  p.p.p.p.  

Speciale Speciale 65+ KORTING 65+ KORTING € 5,€ 5,--  p.p. p.n.p.p. p.n.  
  

Hotel Altastenberg *** / SauerlandHotel Altastenberg *** / Sauerland  
4 dagen t/m dec. 4 dagen t/m dec. 30% KORTING30% KORTING  

van € 279,van € 279,--  nu voor slechts nu voor slechts € 195,€ 195,--  p.p.p.p.  
  ook met Kerst te boekenook met Kerst te boeken  

Hotel De Elderschans *** / ZeelandHotel De Elderschans *** / Zeeland  
  

3 dagen t/m 20 dec.  3 dagen t/m 20 dec.  50% KORTING50% KORTING  
van € 258van € 258--  nu voor slechts nu voor slechts € 129,€ 129,--  p.p.p.p.  

  

De Bonte WeverDe Bonte Wever  **** Assen**** Assen  //  DrentheDrenthe  
2018 GEHEEL VERNIEUWD2018 GEHEEL VERNIEUWD  

3 dagen € 169,3 dagen € 169,--  p.p. 4 dagen € 229,p.p. 4 dagen € 229,--  p.p. p.p.   
  

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 22 september 2018

Zalm of 
Tonijn

p/st € 3.79
3 voor

Lunchhapje

€ 9,00



 Ken je dit nog? Een fraaie muurschildering van een meisje dat touwtje springt, die helaas in 1988 is 
verdwenen. Twaalf jaar sierde de tekening deze zijgevel. Weet u waar het was? Heeft u herinneringen aan 
het gebouw, de buurt of aan de muurschildering? Of aan de kunstenaar die dit maakte? We zijn natuurlijk 
weer heel nieuwsgierig naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen! Laat ons weten wat u bij deze 
foto te binnen schiet. Dat kan via info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. 
Daar is de foto ook groter (beter) te zien.   

één keer per week met andere oude mannen. Gek, 
in onze tijd was schaken helemaal een mannen-
sport. Tegenwoordig is dat een klein beetje ver-
anderd, maar nog steeds zijn de meeste schakers 
mannen. Hoe zou dat toch komen?”

    Stef Bouwens: “Foto nr. 171 is genomen op het 
Stadhuisplein. Mensen zijn aan het schaken. Als 
ik kijk naar hun kleding moet het ergens in de ja-
ren zeventig zijn geweest. Bij welke gelegenheid 
de foto werd gemaakt zou ik niet weten. Maar er 
is opvallend veel belangstelling voor. Misschien 
was het wel de opening van het openluchtschaak-
bord.”

    Wim Bakkers: “Slimme zet van de man in de 
regenjas. Met de zwarte pion lokt hij de speler 
met wit uit met z’n paard de pion te slaan. In dat 
geval is de witspeler echter meteen z’n paard 
kwijt, want een andere pion staat klaar om toe te 
slaan. Heerlijk toch, dat schaakspel. Zo te zien 
is deze wedstrijd net begonnen. Volgens mij is 
het op het Stadhuisplein, want ik meen in de 
achtergrond het stadhuis van Rotterdam aan de 
Coolsingel te herkennen. Nooit geweten dat hier 
zo’n schaakbord lag op straat. Moet al geruime 
tijd geleden zijn geweest, ook aan de kleding van 
de mensen te oordelen.”

Han Zwagerman: “Hier gaat iemand een pion of-
feren om een paard te kunnen vangen, zo te zien. 
Als wit slim is, trapt hij of zij daar niet in, natuur-
lijk. Waar dit schaakspel werd gespeeld weet ik 
niet zeker, maar ik denk op het Stadhuisplein.”

    Arjan Stienstra: “Wit begint, zwart wint zeiden 
wij altijd als we gingen schaken. Misschien op 
deze foto ook wel. Het reuzenschaakspel heb ik 
op verschillende plaatsen in Nederland gezien. In 
parken en steden. Maar dit moet wel Rotterdam 
zijn. Het Stadhuisplein. Leuk initiatief en geheid 
veel publiek, want daar is het altijd druk.”

    Nico van Dam: “Dit is het Stadhuisplein. Wij 
kwamen daar in die jaren bij café ‘t Fust en bij 
de Burger King op het hoekje bij de Lijnbaan. 
En natuurlijk als Feyenoord een beker of zo had 
gewonnen, wat dan op de Coolsingel gevierd 
werd. Het publiek stond dan op het hele plein, 
zeker tot aan de Lijnbaan. Aan het eind van de 
huldiging moest je weg zijn, want dan begon-
nen meestal de rellen. Op een gegeven moment 
hebben de winkeliers daar de ramen zelfs uit 
voorzorg dichtgespijkerd, omdat ze bang waren 
dat ze anders werden ingegooid om te plunderen. 
Ja, wij Rotterdammers zijn een raar volkje. Vooral 
als we wat gedronken hebben... Geschaakt heb ik 

op het Stadhuisplein nooit. Ja, m’n meissie heb ik 
geschaakt daar, in het café. Haha!”

    Andrea van Paassen: “In de stad gebeurt altijd 
wat zei m’n vader vroeger altijd als we naar de 
‘mart’ gingen bij de Blaak. Deze foto is volgens 
mij bij het stadhuis in de buurt genomen. Het zal 
wel op een zaterdag zijn geweest.”

    Bart van Leur: “Waar dit zich afspeelde is niet zo 
moeilijk. Op de achtergrond is duidelijk het stad-
huis op de Coolsingel zichtbaar. Dus het moet op 
het Stadhuisplein zijn. Lastiger is ter gelegenheid 
waarvan. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het 
zal wel iets te maken hebben met de manifestatie 
C70. Toen gebeurde er van alles in de stad en 
daar past zo’n reuzenschaakspel ook wel bij. Je 
ziet wel vaker dit soort open lucht-schaakspellen, 
maar die trekken gewoonlijk niet zoveel publiek 
als op deze foto. Het kan ook niet zijn omdat 
er een of andere schaakgrootheid bij betrokken 
was, want ik herken niemand. Als schaakliefheb-
ber kan ik dit overigens wel waarderen. Het is 
zo’n mooi spel, dat zou eigenlijk veel meer in de 
openbaarheid gespeeld moeten worden. Er zijn 
wel landen waar vaak in de buitenlucht geschaakt 
wordt, maar die hebben meestal een ander klimaat 
dan wij. Daar zal dat wel mee te maken hebben. 
Het verbaast mij ook dat er nogal wat dames 
toekijken. Die zijn meestal niet zo met schaken 
bezig; dat is toch meer een mannending. Leuk 

trouwens zoals dat meisje aan de rechterkant erbij 
staat. Je zou aan haar houding denken dat zij er 
verstand van heeft en ze kijkt ook met een air van 
‘Wat doe je nou?’ naar de man die zijn pion van 
A2 naar A4 verplaatst. Kortom, leuke foto en ik 
neem aan dat ik tezijnertijd nog wel verneem ter 
gelegenheid waarvan dit gebeurde.”

    Gerrie de Gier: “Onmiskenbaar het Stadhuisplein. 
Een heerlijke plek in de stad, waar ik menig uur-
tje heb doorgebracht in de gezellige kroegen die 
op het plein zaten. Wij hebben er ook onze trouw-
ringen gekocht bij Siebel. Wat er gaande is op 
de foto, zou ik niet weten. Ja, er wordt geschaakt 
op een groot bord, dat zie ik, maar ik kan mij 
helemaal niet herinneren dat er op die plek zo’n 
schaakbord heeft gelegen. Het is geen tijdelijk 
schaakbord, want volgens mij zijn het gewoon 
zwartwitte tegels die het schaakbord vormen. 
Die leg je, lijkt mij, niet neer voor een eenmalige 
gebeurtenis. Misschien was het in 1970, toen er 
met die grote manifestatie van alles op en rond de 
Coolsingel gebeurde.”

    Karel de Rijp: “Hier wordt geschaakt op het 
Stadhuisplein op een groot openluchtschaakbord. 
Wanneer en waarvoor, geen idee. Maar het zou 
best leuk zijn als er weer zoiets aangelegd zou 
worden. Het verhoogt in elk geval de levendig-
heid van de stad en dat kan nooit kwaad.”   

 Schaken op straat op het Stadhuisplein   
  Misschien hadden we iets te veel verwachtingen van de raadfoto met de schaak-
stukken op straat van twee nummers hiervoor. Feit is dat er niet zoveel reacties 
op kwamen. Het ging om een initiatief van het VVV, waar de reuzenstukken van 
het reuzenschaakspel konden worden afgehaald om samen een potje te schaken 
op straat. Dat trok in 1977, toen de foto werd gemaakt, nog heel wat deelnemers 
en bezoekers. 

  Jan van den Bosch: “Hé, dat is grappig! Dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan, schaken op het Stad-
huisplein. Ik denk niet dat het nu nog kan, maar het zou best leuk zijn nog eens een toernooitje of zo te 
organiseren tijdens een Koningsdag of iets dergelijks. Tegenwoordig speel ik schaak in onze ouderensoos, 
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Ken je dit nog?   173   Nr.

Nr.

Houthandel Vierpolders 
Zoekt ervaren 50+

Van alle houtsoorten 
ruime keus

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ervaren 50+  
die affiniteit heeft voor hout.

Onze voorkeur gaat uit naar:
- Iemand met  ervaring in hout 
- Verkooptalent 
- Eerlijkheid 

Heeft u het gevoel dat dit uw eigen bedrijf is, 
dan zien wij u graag komen.

U kunt uw sollicitatie/CV  mailen naar info@houthandel-vierpolders.nl

Houthandel Vierpolders
Veckdijk 40
3237 LV Vierpolders

- Vriendelijkheid met klanten 
- In bezit van rijbewijs
- Niet roken ivm de hoeveelheid hout
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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,-

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

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 voor Samen op Weg 
010 - 413 08 77

Vrijwilligers helpen u o.a. graag met: 
- Nieuwe mensen ontmoeten
- Vinden van een nieuwe hobby

Bent u 65+ en wilt u een 
tijdelijk steuntje in de rug? 

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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

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

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

Vierwiel scootmobiel 
Mercurius - 4

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

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

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

U bent van harte welkom bij:

 Beleef bij ons de nieuwe Frank Walder 
najaars collecties!   Neem een moment voor 
uzelf en bezoek op   zaterdag 22 september   
van 10:00 – 17:00 uur de Frank Walder 

Fashion Moments! 

 Cadeau! U ontvangt bij aankoop vanaf 
€ 99,00 een   luxe Frank Walder handtas 

t.w.v. € 59,99. 

 Wij nodigen u op   zaterdag 22 september  
 exclusief uit om dit Fashion Event 

bij te wonen. 

Bergselaan 285D, 3038 CE Rotterdam 
Tel: 010-4653233 

Z A T E R D A G  2 2  S E P T E M B E R

LUXE FRANK WALDER HANDTAS
T.W.V. € 59,95

(bij besteding van € 99.99)

Cadeau

Beleef bij Bensmode de nieuwe 
Frank Walder najaars collecties! 

Neem een moment voor uzelf en 
bezoek op zaterdag 22 september 

van 10:00 – 17:00 uur de Frank 
Walder Fashion Moments!

U ontvangt bij aankoop vanaf 
€ 99,00 een luxe Frank Walder 

handtas t.w.v. € 59,99.

 Wij heten u graag welkom 
bij Bensmode!

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

een kopje 
koffi e en gebakje staan voor u klaar



  De executeur heeft indertijd 
de aangifte erfbelasting aan 
alle erfgenamen doorge-
stuurd, dit vooral om transpa-
rant te zijn. Nu het echter op 
uitkeren aankomt, blijkt die 
waarde van de nalatenschap 
heel anders te liggen dan in 
de aangifte is vermeld; is dat 
niet vreemd? 

  Op zichzelf is het niet vreemd dat er 
een verschil is tussen de waarde die 
is opgegeven voor de erfbelasting 
en het bedrag dat - nadat alles is 
afgehandeld - uiteindelijk overblijft. 
Om dat te begrijpen, is het goed om 
een onderscheid te maken tussen het 
bruto bedrag van de nalatenschap 
op moment van overlijden en het 
netto bedrag dat aan het einde van de 
afwikkeling aan de erfgenamen kan 
worden uitgekeerd. Voordat de erfde-
len uitbetaald kunnen worden, gaan 
er namelijk vaak nog allerlei kosten 

vanaf en komen er nog bedragen 
binnen. Bovendien wordt dit allemaal 
nog beïnvloed door het verschil 
tussen de fi scale waardering volgens 
de spelregels van de erfbelasting en 
de juridisch-economische waarde 
(hierna: werkelijke waarde) van een 
nalatenschap.
Voor de fi scale waarde van de woning 
van de overledene moet je bijvoor-
beeld uitgaan van de WOZ-waarde, 
terwijl voor de werkelijke waarde 
aangesloten wordt bij de waarde die je 
er bij verkoop voor kunt krijgen. Ook 
wordt een vordering van de kinderen 
op de langstlevende in veel gevallen 

fi scaal anders gewaardeerd, omdat er 
rekening mag worden gehouden met 
een zogenoemde vruchtgebruiksfac-
tor. Voor de werkelijke waarde van 
een nalatenschap wordt uitgegaan van 
wat u uiteindelijk voor de verschil-
lende vermogensbestanddelen heeft 
kunnen krijgen. Zo moet u aandelen 
voor de fi scus waarderen op de koers 
aan het eind van de dag voor het 
overlijden, maar verkoopt u ze later 
en is de koers gestegen of gedaald, 
dan vertegenwoordigt die verkoop-
waarde het bedrag in de nalatenschap 
dat u als erfgenamen uitgekeerd 
krijgt. Het bedrag dat u als erfgenaam 

uiteindelijk ontvangt, wordt verder 
bepaald door allerlei kosten die na het 
overlijden doorlopen, zoals kosten 
van de hypotheek, gas, water en licht 
en verzekeringen. Ook komt er vaak 
nog geld binnen, zoals de laatste sa-
larisbetaling, restitutie van niet-ge-
bruikte abonnementen die u opgezegd 
heeft of het saldo van de ov-chipkaart 
of restbetalingen van AOW (vakan-
tiegeld) of pensioen. Verder komen 
ook de kosten van de uitvaart min het 
bedrag dat u van de verzekering krijgt 
ten laste van de nalatenschap.
Ten slotte komen ook nog de kosten 
van de afwikkeling in mindering. 
Zoals de verschuldigde erfbelasting, 
notariskosten voor de verklaring van 
erfrecht of kosten van de executeur. 
Voor de erfbelasting mogen niet al 
deze kosten zonder meer in aftrek 
worden gebracht. Hierdoor blijkt aan 
het einde van een afwikkeling van de 
nalatenschap meestal pas wat u wer-
kelijk in handen krijgt. Dit kan bete-
kenen dat een aanvankelijk negatieve 
nalatenschap toch positief uitpakt, 
omdat de woning meer waard blijkt 
dan gedacht of kan door hoge kosten 
een aanvankelijk aardige nalatenschap 
slechts een klein bedrag blijken.

Waardering erfdelen 
en de � scus
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  Erfenis voor de eigen familie 
behouden 
Vermoedt u dat de partner van uw 
kind, uw eigen kind overleeft en heeft 
uw kind zelf geen kinderen, dan kan 
het zinvol zijn de erfenis voor uw 
eigen familie te behouden door uw 
kind met een zogenoemde tweetraps-
making te laten erven. U kunt dan 
regelen dat uw kind wel van u erft, 
maar dat na het overlijden van uw 
kind dat wat resteert toekomt aan de 
tweede trap die u bedacht heeft.

   Kind betaalt lening niet terug 
Het komt voor dat een kind ondanks 
toezeggingen een lening niet terugbe-
taalt. Dat is lastig, omdat u niet graag 
bij een eigen kind bedelt of een pro-
ces begint. Een oplossing is de schuld 
kwijt te schelden. Om de andere 
kinderen in dat geval niet tekort te 
doen, kunt u in uw testament voor de 
andere kinderen een legaat opnemen. 
Zorgt u ervoor dat het bedrag van de 
legaten samen even groot is als het 
geleende bedrag van de schuldenaar.

   Is een pgb inkomen? 
Ontvangt u een persoonsgebonden 
budget (pgb) of een bedrag voor 
de aanschaf van bijvoorbeeld een 

scootmobiel, dan zijn die bedragen 
geen inkomen voor de huur- of zorg-
toeslag. Wel kan het bedrag op uw 
rekening net te hoog zijn voor de vrij-
stelling van box 3 en zo uw huur- of 
zorgtoeslag in gevaar brengen. Zorg 
dus dat u ruim voor 1 januari van een 
jaar niet meer vermogen op uw reke-
ningen heeft staan dan de vrijstelling 
van het nieuwe belastingjaar. Op 1 
januari 2018 was dit € 30.000 per 
persoon. Houd daarbij ook rekening 
met de AOW- en pensioenuitkerin-
gen die meestal aan het eind van de 
maand betaald worden.

   Recht op bankafschriften? 
Sommige erfgenamen willen het 
naadje van de kous weten en vragen 
de executeur of afwikkelaar van de 
nalatenschap het hemd van het lijf. 
Hoe ongemakkelijk het soms ook is 
(niet iedere erfl ater bewaarde altijd 
alles keurig de laatste vijf jaar), elke 

erfgenaam en legitimaris heeft het 
recht op informatie. Dat kan in de 
praktijk bijvoorbeeld betekenen dat 
de boekhouding van de laatste vijf 
jaar inzichtelijk moet zijn.

   Schenking uit het buitenland 
Ontvangt u een schenking uit het bui-
tenland en is de schenker de laatste 
tien jaar niet woonachtig geweest in 
Nederland, dan mag u die schenking 
normaal gesproken in Nederland vrij 
van schenkbelasting ontvangen. Soms 
gelden er in andere landen echter an-
dere fi scale regels dan in Nederland 
en komt het land waar de schenker 
woont om de hoek kijken, waardoor 
over de schenking toch schenkbelas-
ting verschuldigd is. Het is verstandig 
om bij internationale schenkingen dit 
goed uit te (laten) zoeken.

      

  Uit de praktijk 

  U kunt knap zenuwachtig worden als u 
aangifte erfbelasting moet doen. Het in-
vullen van de aangifte inkomstenbelas-
ting zijn we gewend, maar een aangifte 
erfbelasting doet u wellicht maar een 
keer in uw leven. Behalve dat u aangifte 
moet doen over het bezit van de over-
ledene, speelt ook mee dat we vrijwel 
allemaal een grondige hekel hebben aan 
deze ‘oneerlijke’ belasting. Er is over 
dezelfde euro’s immers al meermaals 
belasting betaald, zoals inkomstenbelas-
ting en vermogensrendementsheffi ng. 
En dan nu nog eens de erfbelasting.
Toch ontkomen we er niet aan en met 
een goede voorbereiding valt het in de 
praktijk vaak wel mee; dat geldt zelfs 
voor de uiteindelijk verschuldigde 
erfbelasting. Erft een kind bijvoorbeeld 
€ 50.000 dan is in het ergste geval netto 
net geen 6 % hierover verschuldigd 
en niet 30 of zelfs 60 % wat we wel 
eens horen van erfgenamen. Maar het 
blijft zonde om teveel te betalen. Die 
angst om teveel te betalen, kan u ook 
verlammen en dan zijn wij u graag van 
dienst. Heeft u alles bij de hand (wij 
geven u een checklist) dan is aangifte 
doen vaak niet zo moeilijk en hoeft 
geen zeeën van tijd te kosten. Nodig is 
in elk geval: een DigiD, gegevens van 
de erfgenamen, de WOZ-waarde bij een 
eigen woning, gegevens van hypotheek 
of andere schulden, saldi van bankreke-
ningen ten tijde van overlijden, waarde 
van aandelen, kosten van de uitvaart en 
de uitkering van de uitvaartverzekering. 
Om de aangifte goed te kunnen doen, is 
het belangrijk het testament en de hu-
welijkse voorwaarden erbij te hebben. 
Voor € 95 exclusief btw doet u aangifte 
zonder angst en weet u direct wat u de 
Belastingdienst moet betalen .  

?

l uw erfcoach en meer l

  Koop nu postzegels  De 
prijs van de postzegels gaat per 
1 januari weer omhoog. Koop nu 
postzegels en verzend uw post in 
2019 of daarna net iets goedkoper.

   Geld terug bij vertraging 
 Niet alleen is er een vergoeding als 
uw vlucht vertraagd is, ook de NS 
heeft een regeling voor geld terug 
bij vertraging. Is uw reis, anders 
dan door vooraf aangekondigd 
onderhoud of overmacht, een half 
uur vertraagd, dan heeft u recht op 
teruggave van de halve ritprijs. Bij 
een uur vertraging zelfs de hele 
ritprijs. Geld terugvragen kan aan 
het loket of via de site van de NS.

   Last minute logeren  Maak 
uw reis wat spannender én goed-
koper door niet ver vooruit uw 
hotelkamer te boeken, maar juist 
last minute. Zeker in steden waar 
veel hotels zijn, is laat boeken een 
goede en voordelige optie.
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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

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

Wij komen vrijblijvend 
langs voor GRATIS offerte!

Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

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
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Wat was de ‘Siebelkraak’? In het 
Paasweekend van 1965 was de hele 
voorraad juwelen geroofd uit de juwe-
lierswinkel van Siebel aan de Coolsin-
gel. Siebel was toentertijd gevestigd in 
het huidige winkelpand van Dakasport 
aan de Coolsingel.

Tearoom
Arie had in die tijd net een straf 
uitgezeten en tijdens zijn detentie een 
Amsterdamse inbreker leren kennen. 
Met die Amsterdammer had hij afge-
sproken tijdens het Paasweekend de 
Siebel-winkel leeg te roven.
Wat was het plan? Naast Siebel, op de 
hoek van de Meent en Coolsingel, was 
een leegstaande ouderwetse tearoom 
(momenteel een schoenenzaak). De 
bedoeling was op zaterdagavond, voor 
de Pasen, in te breken in het leegstaan-
de pand. In dat leegstaande pand zou 
een gat geboord moeten worden om 
zo in de winkel van Siebel te kunnen 
komen, buiten het alarmsysteem om. 
In het Paasweekend waren de etalages 
voorzien van rolluiken, dus kon er niet 

in de winkel gekeken worden.

Simpel klusje
Op het afgesproken tijdstip kwam de 
Amsterdammer echter niet opdagen. 
Arie heeft toen zijn oude leermeester 
in het inbrekersvak opgezocht om met 
hem de klus te klaren. Die andere in-
breker, Jaap, had er wel zin in, dus op 
naar het leegstaande pand. In dat pand 
binnenkomen was voor de ervaren 
inbreker een simpel klusje. Tegen de 
scheidingsmuur van het Siebelpand 
stond een ouderwetse geluiddichte 
telefooncel. Vanuit die cel begonnen 
Arie en Jaap met het hakken en boren 
van een opening.

Zondag, Eerste Paasdag, laat in de 
avond, was de opening klaar. Er was 
echter een probleem. Zowel Arie als 
Jaap kon niet door de opening en 
verder hakken kostte teveel tijd. Arie 
besloot naar het Fust op het Raadhuis-
plein te gaan om te kijken of ‘collega-
inbreker’ Rob, een magere, tengere 
jongen, daar was. Arie had geluk. Rob 

was aanwezig en had wel trek in de 
klus. Met enige moeite lukte het Rob 
door de opening te kruipen.
Het vervolg ging simpel. Rob haalde 
op zijn gemak de vitrines leeg en 
gaf de buit door aan Arie en Jaap. 
Maandag, Tweede Paasdag, was de 
klus geklaard en de buit in tassen 
opgeborgen.

Verrassing
De verrassing voor het Siebel-perso-
neel, bij de opening van de winkel, 
na het Paasweekend, was enorm. Een 
lege winkel en geen alarm afgegaan. 
De kranten stonden de dag erop vol 
verhalen over deze zeer professionele 
en spectaculaire kraak. De daders 
moesten wel zeer ervaren crimine-
len zijn. De kraak kon vakkundig 
genoemd worden, doch de afwikkeling 
bleek later zeer amateuristisch…

Portugal
De daders hadden niet gezorgd voor 
een afzetkanaal en de buit moest in 
drieën verdeeld worden. Na de kraak 
liepen de daders, ieder voor zich, met 
hun buit te leuren. Binnen een half 
uur wist heel Rotterdam wie de daders 
waren, dus ook wij van de recher-
che. Jaap en Rob werden vrij snel 
gearresteerd. Arie was naar Portugal 

gevlucht, doch ook hij werd daar al 
snel gearresteerd.

Het was tijdens het Salazar-regime en 
Arie kwam snel tot de ontdekking dat 
de gevangenis in Portugal duidelijk 
wat anders was dan in Nederland. Hij 
werkte dan ook honderd procent mee 
aan een versnelde uitlevering naar 
Nederland.

Hoge straf
De straffen vielen hoog uit. Ik meen 
me te herinneren dat ze ruim vijf jaar 
kregen. Na het uitzitten van zijn straf 
kwam ik Arie tegen, die zeer verbol-

gen was over zijn hoge straf.
Zijn uitleg: “Het was een ‘sportieve 
kraak’. Niemand is met ons gecon-
fronteerd, dus geen getraumatiseerd 
personeel, geen gebruik van vuurwa-
pens of ander geweld. De buit was 
verzekerd en het was een eenvoudige 
kapitaalverplaatsing.”

Theo Buis
Adam Pijnackerhof 13
2641 BZ Pijnacker
015-3610800
06-33798105

‘Siebelkraak was een sportieve kraak’
Alweer een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje dat Arie 
plotseling was overleden. Arie was een bekende in het Neder-
landse criminele milieu en had er heel wat jaren gevangenisstraf 
opzitten. Met de dood van Arie waren alle drie de daders van de 
spectaculaire ‘Siebelkraak’ overleden.

Wat bleek, een van onze medereizi-
gers, 83 jaar, kampnummer nog op 
haar arm en wonend in Israël, had dit 
kamp als jong meisje overleefd. Gedu-
rende de rondgang maakte dat, bij de 
herkenning van foto’s van alle ellende, 
bij haar veel emoties los. Sommige 
groepsleden hielden het daardoor niet 
droog. Maar de dame wilde dat per se 
voor haar dood nog een keer zien.

Gratis bier
Ook bepaalde, voor ons vreemde, 
gewoontes zijn me van die landen 
bijgebleven. Onderweg lunchten we in 
een brouwerij in de plaats Pilzen; de 
naam pils is daarvan afgeleid. Bij het 
eten kregen we het bier gratis. Maar 
ging je naar de wc, dan moest je ter 
plaatse de toiletjuffrouw betalen. Dit 
als aanloop naar een andere belevenis 
onderweg.

Poedelen
Op weg naar Boedapest werd 

overnacht in een hotel in Gyor. Het 
gebouw was blijkbaar pas gerenoveerd 
en zag er goed uit. Mooie kamers, 
goede, met smetteloos beddengoed 
bedekte, bedden. Er was zelfs een 
badkamer met een bad. Na grondige 
inspectie goed genoeg om te gebrui-
ken.

De andere morgen ging ik derhalve al 
vroeg in het bad. Even lekker poede-
len! Na die wasbeurt wilde ik mij aan 
de tegen de muur bevestigde beugel 
omhoog trekken. Maar, óf de beugel 
zat niet goed vast óf ik trok zó hard 
dat hij met schroeven en al tegen mijn 
voorhoofd knalde.

Receptie
Enigszins versuft belandde ik als een 
bommetje terug in het bad. Waar ik tot 
de ontdekking kwam dat er een flinke 
bloedende hoofdwond was ontstaan, 
waardoor het bad ineens een bloedbad 
was geworden. Snel wat aangetrokken 

en het bloed met de reisverbandjes 
gestelpt. En vlug, met een hand het 
verbandje vast gehouden en in de 
andere hand als een trofee de beugel, 
naar de receptie.
Daar werd ik, met de nodige excuses, 
goed behandeld, maar moest voorlopig 
met een grote pleister op een wit 
gezicht de reis vervolgen.

Mispoes
Vanzelfsprekend kreeg ik aan het ont-
bijt, bij het zien van die grote pleister, 
verwonderde en vragende blikken 
van mijn medereizigers. Ik besloot 
daarop, voordat iedereen zijn fantasie 
op het voorval zou loslaten, de vragen 
niet afzonderlijk te beantwoorden. In 
plaats daarvan heb ik de buschauffeur 
toestemming gevraagd, en gekregen, 
de intercom te gebruiken. Daarmee 
heb ik alle aanwezigen van de groep 
het voorval uitvoerig uitgelegd, zodat 
ze zich niet hoefden af te vragen wat 
de oorzaak van die grote pleister nu 

precies was. Dan was ik er in een keer 
van af..., dacht ik.

Hilariteit
Mispoes. Na afloop en tijdens mijn 
teruggang naar mijn zitplaats liet het 
gezelschap mij niet met rust. Iedereen 
wilde, met allerlei suggestieve vragen 
en meewarig kijkend naar mijn 
vriendin, nu wel eens weten wat er 
wérkelijk was gebeurd.
Het onderwerp heeft verder de hele 
dag voor grote hilariteit gezorgd. De 

wond heeft zich goed geheeld.

Aan het eind van de reis werd, zoals 
gebruikelijk, afscheid van elkaar geno-
men. De oude dame uit Israël nam mij 
daarbij even apart en zei het voorval 
nooit te zullen vergeten.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Bloedbad riep vragen op bij busreizigers
In tegenstelling tot mijn vooroorlogse kinderjaren, toen we niet verder kwamen dan een dagje Hoek 
van Holland of Oostvoorne, maken we nu zelfs reizen over de hele wereld. Op elk van die reizen is 
wel eens wat gebeurd dat in het geheugen blijft hangen. De ene reis meer dan de andere. Dit ver-
haal gaat over mijn belevenissen tijdens een groepsreis met een bus naar steden in de toen pas vrij 
toegankelijke steden in Oost Europa. In onze beleving waren het sfeerloze steden die, vergeleken 
bij onze steden, soms het aanzien niet waard waren. Praag vormde daarop een uitzondering. Mooie 
oude bruggen en gebouwen in soms veel te smalle straten. Ook bezochten wij in Tsjechië het vroe-
gere concentratiekamp Theresienstadt. 
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Laurenskerk Rotterdam

Zaterdag 29 september 2018
Met regelmaat krijgt de Laurenskerk de vraag of er 

belangstelling is voor  - volgens de aanbieders altijd uiterst 

interessante - objecten, afbeeldingen, boeken en zo meer, die 

betrekking hebben op de Laurenskerk. Gevonden bij het opruimen 

van een stoffige zolder en vast boeiend voor de Laurenskerk! 

En inderdaad, wie heeft er immers een volledig uit zink bestaand 

model van de Laurenskerk mét een lampje erin? Of een kleurig 

geborduurde afbeelding van de Laurenskerk? Wij inmiddels wel! En 

wat in ieder geval altijd interessant is, is het verhaal achter hetgeen 

wordt ingebracht. Eigenlijk zijn we daardoor wel erg nieuwsgierig 

geworden naar wat er allemaal nog meer in Rotterdam 

verborgen ligt op zolders, in kasten en schuurtjes.

Onze overige activiteiten kunt u vinden op:  

www.laurenskerkrotterdam.nl 

Daarom een oproep: 
Heeft u nog objecten betreffende de Laurenskerk, kom dan op 

zaterdag 29 september tijdens de Rotterdamse Dag naar de 

Laurenskerk en neem die mee. 

Tussen 11.00-15.00 uur zal een team van deskundigen 

proberen in te schatten hoe bijzonder en waardevol het ingebrachte 

object is. Of juist niet. U kunt het daarna achter laten in de kerk (‘zo, 

dat is dan ook weer opgeruimd’), maar uiteraard mag u alles weer 

mee naar huis nemen als u er geen afstand van kunt nemen. 

Of het nu gaat om foto’s, schilderijen, asbakken, gedenkborden 

of –munten, lepeltjes, pennen, boeken en boekjes, LP’s, tegeltjes, 

penningen, oorkondes enzovoorts: het maakt niet uit, alles wat te 

maken heeft met de Laurenskerk is welkom! 

‘Kunst en Kitsch rondom de Laurens’

Vrijdag 13 december 1968: 
in aanwezigheid van Prinses Beatrix en Prins Claus vindt de officiële heringebruikname van de Laurenskerk plaats 

na de periode van wederopbouw. Dit jaar dus precies 50 jaar geleden. Een periode waarin de Laurenskerk - naast het 
kerkelijk gebruik - een steeds bredere culturele en museale invulling kreeg. Maar ook het Laurenskwartier onderging een 

metamorfose. Het treinviaduct achter de kerk verdween, het Stadspodium werd opgericht en de Binnenrotte en Grotekerkplein 
kregen een facelift. De Laurens staat daarom weer trots en met een ruim aanbod aan evenementen in het dynamische 

centrum van Rotterdam. Genoeg redenen om deze mijlpaal te vieren met een aantal speciale concerten en 
bijeenkomsten. Hopelijk mogen wij u hierbij verwelkomen en viert u het feest met ons mee, 

tijdens de Rotterdamse Dag, die vanwege het jubileum gratis toegankelijk is.



herinneringen aan de Laurenskerk. 
Dat leverde mooie verhalen, zoals u op 
deze pagina’s kunt lezen.

In samenwerkingen met de vaste culturele part-
ners van de Laurenskerk, zoals De Doelen, Do-
mestica Rotterdam en de Laurenscantorij is een 
bijzonder programma samengesteld. Daarin staan 
ook speciale gasten op het programma, zoals Eric 
Vloeimans, Ben van Oosten en Lawrence Power.

Rotterdamse Dag
Op 29 september 2018 wordt de start van ‘50 jaar 
wederopbouw’ feestelijk ingeluid met de opening 
van de 40e editie van de Rotterdamse Dag. Deze 
Rotterdamse Dag is een begrip in Rotterdam en 
wordt dit jaar georganiseerd door Ons Rotterdam, 
Vereniging Vrienden van de Laurenskerk, het be-

stuur van de kerk en De Oud-Rotterdammer. Tij-
dens deze Rotterdamse Dag kunnen alle Rotter-
dammers zich tussen 10.00 en 16.30 uur begeven 
in de Laurenskerk voor het bijwonen van lezingen 
en presentaties over de wederopbouw van de stad 
en de kerk. Een bijzonder onderdeel van de dag 
is: ‘Kunst en Kitsch rondom de Laurens’. Bezoe-
kers kunnen items, die betrekking hebben op de 
Laurenskerk, meebrengen en laten beoordelen 
door professionals. De middag wordt afgesloten 
met de bekendmaking van de ‘Rotterdammer van 
het Jaar’. De toegang tot de Rotterdamse Dag is 
vanwege het jubileum dit jaar gratis.

Vanaf 29 september tot en met 31 oktober zijn 
de reguliere torenbeklimmingen op woensdag en 
zaterdag vanwege het gouden jubileum gratis! 
Maximaal 25 personen per beklimming. Het pro-
gramma van 50 jaar wederopbouw wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam

terugdenken aan de Laurenskerk. Toen bij de 
restauratie het koorgedeelte alvast in gebruik 
werd genomen, kwam in één van de kapellen een 
groot schilderij te hangen over de Emmaüsgan-
gers. Werkelijk schitterend. Ik heb veel boeken 
van de Laurenskerk, maar in geen enkel zie ik een 
afbeelding van dat schilderij.
Deze week heb ik getelefoneerd met het kerk-
kantoor en gevraagd naar dat schilderij. Nou, het 
was er nog wel, kon men mij meedelen, maar 
het hing niet meer in de kerk, maar in één van de 
aangebouwde kubussen. Ik ben de dag erna met 
mijn vrouw naar de Laurenskerk gegaan en heb 
naar het schilderij gevraagd. Ik heb het gezien 
en gevraagd waarom het niet meer in de kerk 
hangt. De reden: het hing in de weg in verband 
met een tentoonstelling. Op mijn vraag wanneer 
het terugkomt op zijn plek kreeg ik geen duidelijk 
antwoord. Waarschijnlijk als de tentoonstelling 
afgelopen is. Vreemd! Dat hoort in de kerk. In 
de kapellen hangen nu vreemde voorwerpen, 

die geen historische betekenis hebben voor de 
Laurenskerk. Laat men die weghalen.
Mijn vrouw heeft geprobeerd een zo goed moge-
lijke foto van het schilderij te maken. Het hing 
op een zeer onvoordelige plek: te hoog en met 
vals licht van een raam. Grote lichtbollen die in 
het zicht hangen. Bijgaand ziet u het resultaat. Ik 
hoop dat de Vereniging Vrienden van de Laurens-
kerk hier wat aan gaat doen en dat deze ‘ cri du 
coeur’ daaraan meewerkt.

Maarten van der Slik
Krimpen aan den IJssel
jannyenmaarten@hotmail.nl

Laurenskerk 
viert feest

Schilderij
Ter ere van de restauratie van de 
Laurenskerk en de officiële opening 
in 1968 viert de kerk feest. Dit jaar 
is het precies 50 jaar geleden dat de 
Laurenskerk (in gerestaureerde vorm) 
opnieuw in gebruik werd genomen, 
nadat het bombardement de kerk 
voor een groot deel had verwoest. 
Van september tot december staat 
de jubileumprogrammering boordevol 
feestelijke concerten en bijzondere 
evenementen. Voor De Oud-Rotterdam-
mer was het wederopbouwjubileum 
aanleiding lezers te vragen naar hun 

Met Pasen preekte onze dominee over 
de Emmaüsgangers. Onwillekeurig 
moest ik denken aan een boek van 100 
jaar geleden, geschreven door Dr. H. 
T. Oberman, jeugdpredikant in Rot-
terdam. Iedere maand leidde hij een 
jeugddienst in de Rotterdamse Zuider-
kerk aan de Glashaven. Na de oorlog 
heeft in de Koninginnekerk, tot de 
jaren ‘60, zijn zoon gestaan.

Dr. H. T. Oberman schreef circa 1920 een boek 
over de Emmaüsgangers met als titel: ‘Was 
ons hart niet brandende in ons?’ Ook moest ik 
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Mijn grootvader woonde voor de 
oorlog in de Lange Baanstraat, in de 
directe omgeving van de Laurenskerk. 
We bezochten opa vaak en passeer-
den dan de kerk. Ook gebeurde het 
soms dat ik met opa en mijn vader 
‘s zondags ter kerke ging. Ik hoefde 
niet, maar vond het wel interessant. 
Vooral het zogenaamde ‘koperen hek’ 
had mijn speciale aandacht, want, zo 
vertelden mijn ouders, hier was hun 
huwelijk ingezegend op 3 augustus 
1927 door ds. Wessel.
Na het bombardement van 14 mei 
1940 was van het eeuwenoude 
godshuis slechts een uitgebrande 
ruïne over. De toren wijzend als een 
aanklacht naar de vuurbezwangerde 
hemel. Mijn opa was enkele jaren 
eerder al overleden, anders had hij dit 
inferno niet overleefd.
In diverse boeken, die later verschenen 
en betrekking hadden op de wederop-
bouw van Rotterdam, las ik tot mijn 
grote verontwaardiging dat er plannen 
zijn geweest de ruïne van de kerk af te 
breken en alleen de toren te herbou-
wen. Gelukkig is van dit onzalige plan 

afgezien.
Vele jaren later was ik met een groep 
leerlingen van de Paul Krugerschool 
in de ‘kerk’, of in een gedeelte waar 
je je kon ophouden, aanwezig toen 
Koningin Juliana het startsein gaf voor 
de herbouw van de kerk. Op één van 
de zuilen van de kerk is de naam van 
de koningin en de datum waarop dit 
gebeurde aangegeven. Ik meen 18 mei 
1957.

Orgelconcerten
Ook nu ben ik regelmatig bezoekster 
van deze prachtige kerk; ik bezoek 
er vaak de orgelconcerten. Het is 
elke keer een geweldige ervaring te 
beleven hoe beroemde organisten de 
prachtigste muziek uit het grootste 
orgel van Nederland halen. Ook in 
het zogeheten koor staat een prachtig 
orgeltje en in de kerk is nóg een orgel 
te bewonderen, dat is geschonken door 
zes Duitse steden. Ik geloof een soort 
‘zoenoffer’ voor de verwoeste kerk.
Op 14 mei ben ik graag aanwezig bij 
de herdenking van het bombardement 
op Rotterdam van 14 mei 1940, dat ik 

zelf heb meegemaakt. Ik vind het zin-
vol en belangrijk met anderen daarbij 
stil te staan, elk jaar weer, en samen te 
bidden voor vrede voor alle volken.

Nog een ‘vaste dag’ om de kerk te 
bezoeken is voor mij Palmzondag, om 
dan in een Cantatedienst de Mattheus 
Passion van Bach te mogen meebele-

ven in een stampvolle kerk. Voor een 
goede plaats dien je zeker dertig tot 
vijfenveertig minuten voor aanvang 
aanwezig te zijn.

Luikjes
Elke bezichtiging van de kerk is zeer 
de moeite waard. De kaarsjes, de 
bibliotheek en zeker ‘de luikjes’ achter 
de kerk, waar achter alle klapdeurtjes 
attributen te zien zijn, die een feest 
aanduiden; christelijke feesten, maar 
ook carnaval, Sinterklaas, sneeuw. Een 
aanrader.

Een dag na de bevrijding liep ik met 
veel uitgelaten Rotterdammers op 
de kale vlakte, vroeger het bruisend 
centrum van Rotterdam, toen ik 
opeens op de toren van de Laurens fier 
het roodwitblauw zag wapperen. Ik 
vraag me nog steeds af wie de vlag op 
de toren heeft geplaatst. Het was het 
zichtbare teken van betere tijden die 
zouden komen; de herbouw van ons 
Rotterdam.

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

Herinneringen aan de Laurenskerk
Mijn vroegste herinneringen aan de Laurenskerk dateren van 
enkele jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
En ook heden ten dage speelt de kerk nóg een belangrijke rol in 
mijn leven.



een bak met loog. Daar werden de houten spanten 
in gelegd. De hoofduitvoerder woonde op het 
terrein.
Er was ook nog beeldhouwer en in een apart 
gebouwtje zaten de tekenaars. Voor het hijs- en 
takelwerk hadden zij een oude legertruck uit de 
USA. Maar die was somtijds niet sterk genoeg, 
dus moesten we dan met zijn allen op de bumper 
gaan staan.

Zandsteen
Er werden steeds grote brokken zandsteen aan-
gevoerd, die kleiner gemaakt moesten worden. 
Men boorde daarvoor gaten in het zandsteen. In 
die gaten kwamen spieën. Door die aan te slaan, 
spleet de steen.
Enkele namen die ik mij herinner: hoofduitvoer-
der Van Rijn met zijn vrouw en drie zonen; Ar-
nold, Chris en? Die kwamen uit Utrecht. Verder: 
Wout Ruijzing, voorman steenhouders Jan Robel, 

metselaar Theo, voorman Dirk Alblas, Kleine 
Jantje, Pleun of Pleunis, beeldhouwer Thuurlings, 
timmerman oude Willem, timmerman Nico Spie-
ring en Opa Matthijsse, de stenenbikker.

Gescheiden
Ik weet ook nog dat de graven geruimd werden. 
De zerken lagen buiten, achter Galeries Moder-
nes. Nu liggen er een aantal in het Kralingsebos.
Er is ook nog een tijdelijk orgel geweest. De toren 
werd door een ander bedrijf gerestaureerd. De 
toren en kerk waren gescheiden van elkaar. De 
kerk werd gerestaureerd door de firma Juriëns uit 
Utrecht.
Als kind heb ik ook wel eens over de balken 
boven in de kerk gelopen. Ik heb er een fijne tijd 
gehad. ‘s Winters de kachel in de timmerloods 
opstoken en ook van de schaftkeet.

Rob Ruijzing
Savanne 109
Capelle aan den IJssel
siljer@ziggo.nl

Vraag niet hoeveel moeite het heeft gekost het 
geld voor de restauratie van de kerk bij elkaar te 
brengen. Ik herinner mij dat in de jaren vijftig 
bij elke editie van de Rotterdamse kerkbode een 
aparte rubriek was met daarin vermeld de giften 
die dan weer waren ontvangen voor de restauratie.
Wij, mijn broers en zussen, kwamen toen elke 
week in de buurt van de Laurenskerk, omdat wij 
van december 1947 tot september 1950 waren 
ondergebracht in het kinderhuis Van Speykstraat. 
Soms liepen we een rondje om de kerk. Alles was 
afgesloten. Je kon niet zomaar naar binnen lopen. 
In de houten nooddeuren, aan de kant van het 
spoorviaduct, zaten een soort kijkgaten. Dus als 
onze vader ons dan optilde, konden we naar bin-
nen kijken. En toen zagen we ook dat er bomen 
in de kerk groeiden. En struiken, misschien wel 
bramen. Het zullen geen eiken of beuken geweest 
zijn, maar vlieren of essen. Er groeide van alles. 
Niet te geloven, als je de kerk nu ziet.

Bij de kerk bivakkeerde iemand die er allerlei din-
gen verzamelde uit vroeger jaren, zoals tegeltjes 
of restanten ervan en koppen van stenen pijpjes 
waar vroeger uit gerookt werd. Hij verbleef in een 
kleine caravan, waarin hij de gevonden spullen 
bewaarde. Wie hij was weet ik niet. Een jongere 
broer van mij verzamelde er van alles.
De hervormde gemeente van Rotterdam Centrum 
zat dus zonder onderkomen, maar dat werd 
gevonden in de Waalsekerk aan de Schiedamse 
Vest. Een mooi, klein kerkje. Het had gelukkig de 
oorlog overleefd. Als jongens van het kinderhuis 
gingen wij daar ook regelmatig heen. Meestal 
zaten we boven op de galerij, maar soms stonden 
we vooraan in de kerk, omdat we moesten zingen 
onder leiding van meester G. M. Blok uit Ameide, 
hoofd van de dr H Piersonschool in de Zwarte 
Paardenstraat, naast de Duitse kerk. De dominees 
die we daar hoorden waren onder anderen ds 
Zeidner en ds Oberman.

Simon Fousert sr
simontini@hotmail.nl

Restauratiewerk Bomen in Laurens
Ik ben geboren in de Gouvernestraat. 
Mijn vader heeft zeventien! jaar aan 
de kerk gewerkt. Dus heb ik als kind 
daar heel wat jaren gespeeld. Ik weet 
nog dat de schaftkeet onder het spoor 
stond en je elkaar niet meer kon ver-
staan als er een trein voorbij kwam.

Eigenlijk is die restauratie met een kleine 
bezetting van mensen verwezenlijkt. Je had op 
de bouwplaats een schaftkeet, nog een kleine 
schaftkeet voor de voorlieden, een timmerloods, 
waar ook de koffie werd gezet, en een loods waar 
de steenhouders zaten. Op het terrein stond ook 

Mijn herinneringen aan de Laurenskerk 
beginnen eigenlijk bij het lege skelet 
van wat er nog over was. Alleen de 
toren en de muren stonden nog over-
eind. Binnen was het een kale ruimte, 
een soort ommuurd plein, letterlijk een 
kerkplein. Alles wat erin was geweest, 
was weg, verbrand. 

Hij stond nog overeind, midden in de kale vlakte 
tussen het restant van de Oude Binnenweg en het 
Oostplein, als een teken van ‘we zijn er nog’. Het 
beeld van ‘we gaan Rotterdam en de Laurenskerk 
weer opbouwen’. En dat is ook gebeurd. En hoe. 

De Oud-Rotterdammer  -  Zorgspecial 2016Dinsdag 18 september 2018pagina 12

Daarna kwam ik eind jaren ‘70, begin 
jaren ‘80 een paar keer voor de canta-
tedienst. De cantorij stond in het koor 
en de gemeente zat in de banken in het 
schip. Ik heb nóg het tekstblad van 18 
maart 1984: Rita Dams, alt; Nico van 
der Meel, tenor, Charles van Tassel, 
bas en zelfs drie organisten: Tijn van 
Eijk met z’n kistorgel bij het koor, 
Hans de Jong en Willem Blonk voor 
de gemeentezang. Dominee Lamping.
Daarna ben ik getrouwd en buiten 
Rotterdam gaan wonen. Huis naar je 
zin maken, gezinsbezigheden, actief 
in eigen kerk, geen ruimte meer voor 
de Laurens. O ja: op 18 december 
1994 ben ik nog een keer naar de 
cantatedienst geweest. Daarna was 
het van mijn kant weer een paar jaar 
stil, tot ik vanaf 17 mei 1998 meer tijd 
kon nemen om de cantatediensten te 
bezoeken. Meestal lukt dat een keer 
of vier per jaar. Vanaf 2004 nam ik 
voortaan ook mijn moeder, ook groot 
zangliefhebber, mee. Eerst bij haar in 
Overschie eten en dan naar de kerk. 
Ook toen ze rond haar 90-ste een 
rollator moest gebruiken liepen we 

het stukje vanaf de auto in de Jonker 
Fransstraat naar de Laurens. Totdat 
een val en gebroken pols net voor 
haar 95-ste verjaardag en nu op haar 
97-ste haar hele gezondheid het verder 
onmogelijk maken nog mee te gaan. 
Nu ga ik voortaan weer alleen en dat 
hou ik voorlopig nog wel vol.

Ingebruikname grote orgel
Tussen die keer als jongetje en de eer-
ste cantatedienst zat de ingebruikname 
van het grote orgel in 1973: de Kerst-
nachtdienst waarin het orgel voor de 
eerste keer gebruikt werd, werd door 
de IKOR op de radio uitgezonden en 
dat heb ik op band opgenomen; ik was 
niet in de kerk aanwezig, maar thuis. 
Prachtige dienst! Maar ook de reden 
dat ik heel dit verhaal schrijf.
Bij de wisseling van de wacht, op 20 
november 2005 - Laurens-organist 
Johan Lemckert werd opgevolgd 
door Hayo Boerema - hebben ook wij 
de heer Lemckert de hand gedrukt. 
Hoewel hij ons niet kende, wilden we 
graag onze dank betuigen voor het 
zoveel jaren verzorgen van hoog-

staande muziekuitvoeringen. Ik kon 
een kort woord met hem wisselen en 
vertellen dat ik die dienst uit 1973 had 
opgenomen en hoopte dat ik hem nog 
kon vinden. Dan zou ik hem digitali-
seren en naar hem opsturen. Dáár zou 
hij dolgelukkig mee zijn, hij had er al 
naar gezocht, maar niets gevonden. 
Voor mij aanleiding al mijn geluids-
banden grondig te doorzoeken. Ik wist 
bijna zeker welke band het moest zijn, 
maar daar stond hij niet op. Alles heb 
ik op de computer overgenomen (en 
een band met een orgelprogramma 
uit 1975 zit ik tijdens dit schrijven 
zo “af te draaien”) maar helaas: geen 
dienst uit de Laurens van Kerstavond 
1973. Vaag herinner ik me dat ik in die 
beginperiode van ons gezin die band 
gebruikt heb om wat populairdere 
klassieke muziek op te zetten die mijn 
vrouw beter kon appreciëren. Die kant 
moest ik dan maar op. Jaren geen last 
van gehad, maar toen kerkmuziek 
weer in mijn leven kwam, en zeker 
omdat ik Johan Lemckert er een dienst 
mee zou kunnen bewijzen, was het 
toch erg jammer.

Meermaals zocht ik op internet of 
er iets te vinden was. Niet. Toen we 
met ons koor uit Almkerk in 2015 in 
St. Albans waren, hoorde ik van de 
organist dat hij ook iets voor de IKON 
deed. Hij wilde wel eens zoeken als ik 
de exacte gegevens zou sturen. Waar-
schijnlijk kon hij ook niets vinden. 
In het najaar zie ik hem weer als we 
naar Salisbury gaan en hij ons weer 
begeleidt. Ik maak weinig kans.

Oproep
Al zolang ik De Oud-Rotterdammer 
lees, wil ik eens een oproep doen. 
Daarom nu bij deze gelegenheid: is er 
nog iemand die die dienst ook heeft 
opgenomen? Kerstnachtdienst 24 

december 1973 in de Laurenskerk, 
op de radio rechtstreeks uitgezonden 
door, toen nog, de IKOR. Ik heb nog 
twee goede bandrecorders en een goed 
systeem om muziek te digitaliseren. Ik 
zou er erg blij mee zijn en hoop er na 
zoveel jaren alsnog Johan Lemckert 
blij mee te maken. Uiteraard krijgt 
de eigenaar zijn band terug, plus de 
digitale versie. En wellicht zijn er 
meer gegadigden als de eigenaar er 
geen bezwaar tegen heeft. Alvast heel 
hartelijk dank!!

Rob Beindorff
r.beindorff@hetnet.nl

 

Zoektocht naar bandopname uit Laurens
Omstreeks 1965 ben ik als kind voor het eerst in de Laurens geweest, voor een Kerst van de pad-
vinderij, of iets met school. Ik weet het echt niet meer. Het moet dus vóór december 1968 geweest 
zijn, want de kerk was nog niet klaar: ik zie nog een houten wand tussen het deel dat al klaar was 
en het gedeelte dat dit nog niet was. Ik vermoed dat koor en transepten klaar waren en het schip 
nog niet. Dat is alles wat ik me van die keer kan herinneren, ik was een jaar of 8, 9.

Hoofdorgel in de Laurenskerk



dat nu eenmaal zo was.

Kort nadat ik lezen had geleerd in de eerste klas 
lagere school Schoolvereniging ben ik boeken 
gaan verslinden, maar ook las ik De Havenloods. 
Daarin las ik onder meer dat er een actie was 
opgezet om Rotterdammers theelepeltjes te laten 
kopen voor de herbouw van de Laurenskerk. Dat 
moet geweest zijn in 1954/1955 - misschien 1956. 
Elke week kon ik lezen hoeveel geld er bijeen was 
gehaald met die theelepeltjesactie. Mijn ouders 
hebben toen ook een theelepeltje gekocht, met 
daarop de beeltenis van de Laurenstoren. Het is 
lange tijd mijn favoriete theelepeltje geweest. 
Helaas is dat lepeltje verloren gegaan…

Details
Twee kleine details nog. Vlak naast de School-
vereniging was de Zwarte Paardenstraat. Als 
jochie met een rijke fantasie stelde ik mij voor dat 

uit dat duistere straatje zwarte paarden kwamen 
galopperen, zo het schoolplein op. Ik bleef altijd 
op eerbiedige afstand van dat straatje tijdens het 
speelkwartier.
Het tweede onvergetelijke detail: het is juffie 
De Vries geweest die mij in die jaren lezen (en 
rekenen, taal en andere vakken) heeft bijgebracht. 
Tot op de dag van vandaag krijg ik tranen in mijn 
ogen als ik denk aan juffie De Vries.

Evert Starink
e.h.starink@gmail.com

ging natuurlijk niet zonder “training” vooraf. 
Want het is echt waar; spreken in de Laurenskerk 
is heel bijzonder met al die galm.

Na de dienst kwamen we nog bij elkaar voor een 
bakkie in gebouw ‘de Heuvel’ of was het toen De 
Vluchtheuvel? Dan liepen we via de zijuitgang 
naar voren over het plein bij de hoofdingang en 
daar vonden we het op straat: Erasmus z’n ouwe 
moer….Het beeld van Erasmus helt wat naar 
voren en wordt aan de achterkant aan z’n mantel 
met een moer overeind gehouden. En die was 
blijkbaar net die week ‘ververst’.

Film
Ook hebben we een keer na zo’n padvinders-
vroegdienst in het koffiegebouw (zeg ik maar 
even) in de vredesweek een film gezien. Zooooo, 
dat maakte indruk!! Het IJzeren Gordijn was er 
toen nog en de Russen konden elk moment op de 

stoep staan en dan zag je zo’n film waarin nogal 
expliciet uit de doeken gedaan werd wat er al-
lemaal gebeurde nádat de bom gevallen was (Dit 
was niet The Day After, die is van later).

En je scharrelde nogal eens rond de Laurenskerk 
of onder het treinviaduct erachter als je een lesuur 
plotseling vrij was. Op de fiets zat je zo van de 
Gordelweg in het centrum.

Peter Oosterwijk
Emmen
oosterwijk100@hotmail.com

Theelepeltjes Padvindersvroegdienst
Ik ben geboren in 1948. Mijn ouders 
zijn kort na mijn geboorte verhuisd 
naar Rotterdam. Eerst naar de Nobel-
straat, vlakbij de Gordelweg, later naar 
het Ungerplein, dichterbij het centrum. 
Mijn kleuterschool en lagere school 
werd de Schoolvereniging, vlakbij de 
Witte de Withstraat. Ik kan mij uit 
mijn vroege jeugd herinneren dat het 
centrum van de stad lange tijd een 
zandvlakte was, met vrijwel alleen het 
Stadhuis, het Postkantoor én de zwart-
geblakerde ruïne van de Laurenskerk. 
Als klein jochie wist ik niet beter dan 

Een bijzondere herinnering aan de 
Laurenskerk? Ja, die heb ik! Van toch 
al wel zo’n 50 jaar geleden.

Één keer in de maand was er in de Laurenskerk 
om negen uur en vóór de gewone kerkdienst, een 
padvindersvroegdienst. Ik meen dat alle padvin-
ders (zo werden de scouts toen nog gewoon ge-
noemd) van Rotterdam daar naartoe konden. Dus 
ook de jongens (inderdaad nog niet gemengd) van 
de George Williamsgroep 69 van de Hoge Limiet 
in Schiebroek gingen daar (ook lang niet allemaal 
hoor) naartoe. Een heel bijzondere ervaring was 
dat ik een keer een stukje mocht voorlezen. Dat 

De Oud-Rotterdammer  -  Zorgspecial 2016 Dinsdag 18 september 2018 pagina 13

De eerste wijkverpleegster die ik 
leerde kennen, was Frida Krijgsman. 
Zuster Frida verzorgde mijn moeders 
stiefvader, want die had maar een 
been. De hulp van oma stopte, omdat 
haar man ziek werd. Oma vroeg of ik 
een keer in de week kwam werken. 
Mijn kinderen waren 4 en 6 jaar en 
ik had net mijn rijbewijs. En zo ging 
ik in mijn oude Mini naar Rotterdam. 
De jongens werden door mijn man 
opgevangen tussen de middag. In 
de vakantie gingen ze mee en deden 
klusjes.
In 1970 kregen mensen die geen geld 

hadden hulp via het bekende budget 
van de GSD (Gemeentelijke Sociale 
Dienst). Na elf jaar stopte dit en werd 
het Alfahulp. Ik ben bij oma als 
Alfahulp gebleven. Zuster Frida vroeg 
of ik ook bij de vriendin van oma 
wilde werken; die had zorg nodig. Dan 
moest ik wel in vaste dienst komen 
bij de KMG. Ik werd aangenomen. 
Zij wilden graag dat ik een opleiding 
ging volgen. Voor bejaarden gezins-
verzorging. Dit was gelijk de laatste 
opleiding van de LSOB. Die ging hier 
mee stoppen. Ik zag er wel tegen op, 
maar het is me gelukt.

Zonnebloem
Door zuster Frida kwam ik bij de Zon-
nebloem. Het begon met boekjes en 
werd steeds uitgebreider. Huisbezoek-
jes, dagje Blijdorp, een dagje varen en 
gezellige middagjes. Het was fijn dat 
ik dat 25 jaar heb kunnen doen.
Er werd bij de thuiszorg veel gefu-
seerd. Ik kreeg advies om ook lande-
lijk het ABC van de Thuiszorg te gaan 
doen. Dat zou ook beter zijn voor mijn 
pensioen. Inmiddels was ik al 58 jaar 
en 30 jaar werkzaam in de zorg.
Het ging goed tot december 1999, 
toen de Rotterdamse brandweer mij 
aanreed en ik daar last van schouder, 
arm en been aan overhield. Ik ben een 
tijd thuis geweest, maar mocht wel 

mijn school afmaken. Dat was zwaar, 
maar ik heb het wel afgerond en heb 
daar nog altijd plezier van.
Half oktober 2001 kreeg ik het speldje 
voor 20 jaar Zonnebloemwerk. Dat 
gebeurde bij An Cats. Zij was hoofd 
van de afdeling van Feyenoord. Ik 
kreeg het speldje uitgereikt door zuster 
Frida. Ik heb met beiden nog contact.

Verbazing
Mijn verbazing was groot: ik kreeg 
van de heer Moolenaar van de 
Stichting Geschiedenis Rotterdamse 
thuiszorg een uitnodiging om naar de 
Laurenskerk te komen. Die bestond 
een eeuw. Zuster Frida Krijgsman 
had mij opgegeven als een van de tien 
vertegenwoordigers van de beroeps-

groepen. Het was heel druk in de kerk. 
Ik kreeg uit handen van oud-wethou-
der drs. Hans Simons het prachtige 
jubileumboek van de eeuw uitgereikt. 
Wat was ik trots dat ik daar mocht zit-
ten. Toen ik naar voren liep, hoorde ik 
iemand zeggen “Dat is onze Nel!”
In 2003 stopte ik om gezondheids-
redenen. Ik maakte gebruik van de 
OBU. Ik help nu als vrijwilligster in 
verzorgingshuis Merwelanden. Met 
veel plezier, maar nu dus in Dordrecht.

Nel Krug-Trompert
Van Ravensteijnerf 527
3315 DW Dordrecht
078-6210468

Onvergetelijke dag in Laurenskerk
Het was een dag om niet meer te vergeten. De herinnering 
komt gelijk terug. Wat was ik trots op mijn uitnodiging, om in de 
Laurenskerk het boek in ontvangst te nemen over de geschiede-
nis van een eeuw thuiszorg in Rotterdam.
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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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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)

  

 
 

 

  

   

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,-

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

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.herdacht zoals u bent.

zoals u 

Voor informatie
0800 - 288 22 55

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

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

O P = O P
HISENSE KOEL/VRIES COMBINATIE 
2.01 hoog,
RVS en 5 jaar garantie na registratie 
bij Hisense 
Nu voor  gratis bezorgen 

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

€ 489,-

Alleen op vertoon van deze advertentie:

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
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te water geraakt. Volgens John 
Kegel is de waarheid anders. “Sint-
Nicolaas had al een tocht gemaakt 
over de Coolsingel en door het 
Oude Noorden en landde daarna 
per helikopter op de Valkeniers-
weide. Het was laat in de middag 
en oudere jeugd haalde een gemene 
streek uit. De raddraaiers bliezen 
met blaaspijpen erwten en kram-
metjes naar de politiepaarden. Daar 
was van een van de politiepaarden 
niet tegen bestand. Het dier schrok 
en ging aan de haal, de sloot in.”

Ina van den Brand (inavdbrand@
gmail.com) mailt: “Ik was geraakt 
door het stukje over de Daniël den 
Hoedkliniek. Ook ik heb gespeeld 
op en in de bouwput van de kliniek. 
Als kind wist je niet beter, dan dat 
je dood ging, wanneer je in dat 
gebouw terecht kwam. In mijn 
40ste levensjaar, in 1990, kwam 
ik er terecht, met acute leukemie. 
Na vele chemokuren en totale 
lichaamsbestraling was er nog 
maar één redmiddel mogelijk, een 

beenmergtransplantatie, waarbij 
mijn broer donor zou zijn.’’
“Vanuit zes maanden isolatie in 
Dijkzigt was mijn enige kans op 
overleven deze behandeling in de 
Daniël. De nieuwe isolatie-afdeling 
was net klaar, afdeling Colombine, 
genoemd naar de giften die stich-
ting Colombine van Herman van 
Veen inzamelde. Hematoloog Ton 
Hagenbeek gaf leiding aan deze 
zware behandeling. De weken die 
ik op vleugel A heb doorgebracht in 
de bacterievrije kamer, waren een 
stuk menselijker dan de voorgaande 
geïsoleerde maanden in Dijkzigt. Ik 
had een mooie en lichte kamer, mo-
gelijkheid om te douchen en vooral 
lieve verpleging met aandacht voor 
de behoefte aan zorg, speciaal eten 
en een luisterend oor. Toen ik dit 

vertelde aan Ton Hagenbeek bracht 
hij me in contact met Herman van 
Veen, zodat ik hem persoonlijk heb 
kunnen bedanken. In het boek, dat 
ik later schreef, heb ik daar ook 
aandacht aan besteed. Ik heb het 
geluk gehad dat de transplantatie 
is gelukt en nu nog steeds verder 
mag leven. Weliswaar met de 
nodige late effecten van deze zware 
behandeling, maar ik ben er nog. Ik 
heb heel wat jaartjes een vrijwil-
ligersspreekuur gehad in de Daniël 
en lotgenotencontact gehad met an-
dere transplantatiepatiënten. Ik zie 
de Daniël nu als het gebouw waarin 
mijn leven is gered. Groot was mijn 
schrik dat de kliniek nu verdwijnt 
om op te gaan in het grote Erasmus 
Medisch Centrum. Het zal heel erg 
wennen zijn dààr nu de onderzoe-

ken en controles te krijgen. Ik word 
verdrietig als ik erlangs rijd en het 
ontmantelde gebouw zie. Het heeft 
een heel belangrijk deel van mijn 
leven vertegenwoordigd.’’

Benefiet
Het verhaal met herinneringen 
van Ina van den Brand maakte 
bij mij ook het nodige los. In die 
periode (1988-1990) heb ik heel 
wat voetstappen gezet in en buiten 
de Daniël den Hoedkliniek voor 
het goede doel. In de krant, waar 
ik mijn boterham verdiende, las 
ik hoe Herman van Veen op al-
lerlei wijzen aan de weg timmerde 
voor aandacht voor zijn stichting 
Colombine. Ik was erdoor geraakt 
en de overgeslagen vonk werd 
een vuurtje, mede opgestookt 
door collega Joke van de Lee. We 
besloten een benefiet in elkaar 
te timmeren en wisten daar veel 
artiesten warm voor te krijgen. In 
onze voortvarendheid trapten we 
ook op gevoelige tenen binnen 
het bedrijf. Ik moest bij directeur 
Gerard Verschoor op het matje 
komen, ‘waar ik in hemelsnaam 
mee bezig was’. Aanleiding was 
een contract van de Doelen dat 
hij op zijn bordje kreeg. Hij wist 
nergens van en dat kon toch niet. 
Overigens hadden we de Doelen 
‘om niets’ beschikbaar gekregen, 
evenals het drukwerk van posters 
en toegangsbewijzen. Collega Roel 
van Zeelst had dat in zijn vrije 
tijd allemaal keurig voorbereid en 
uitgedokterd. Ook andere sponsors 
trokken de portemonnee, zoals de 
bloemenveiling in Westerlee, die 
een vrachtwagen vol bloemen liet 
bezorgen ter aankleding van het po-
dium. Coen Moulijn sponsorde de 
kleding van mede-presentator Frans 
Bleiksloot (zanger Franky Dublin), 
Joke en mij. Het werd uiteindelijk 
een boem van een feest met 2200 
enthousiaste mensen in de zaal. 
Het Doelen-benefiet, een van de 
vele activiteiten ten behoeve van 
Colombine, leverde netto 40.000 
gulden op. Een tevreden Herman 
van Veen nam de cheque aan het 
eind van de show met graagte in 
ontvangst.

Reacties: reinw@telfort.nl

“Het verhaal ‘Rollen door de stront’ in DOR van 21 augustus is een prachtig stuk geschiede-
nis”, mailt Ridderkerker Henk Salij. “Ondanks mijn 79 jaar komen de herinneringen weer 
vlot naar boven. Ik woonde en groeide op in de Jagerslaan. Dus het artikel is mij uit het hart 
gegrepen. Bedankt!”

John Kegel (jm.kegel@kpnmail.
nl) reageerde eveneens en zond een 
krantenknipsel mee uit het Vrije Volk 
van 15 november 1973. Daarop een 
politieman die met zijn paard door 
het water waadt van de singel naast 
de Valkeniersweide. Volgens de 
krant had het rijdier een verkeerde 
manoeuvre gemaakt en was daardoor 

Valkeniersweg (rechts) en 
Valkeniersweide (links) naar 

Dordtsestraatweg. Foto Jan Roovers/
Arnoud Voet.

Politiepaard 
als mikpunt

) Bruggetje tussen de Jagerslaan en Valkeniersweide. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet.

Agent en paard in water van Valkenierssloot. Knipsel Het Vrije Volk

Straatvoetballer op de bon

Het verhaal in De Oud-Rotterdam-
mer van 4 september 2018 over 
agenten en straatvoetbal is zeer 
herkenbaar. In de jaren vijftig en 
zestig waren er doorgaans nog 
weinig auto’s in de straten te 
vinden en dat was dus een ideaal 
terrein voor voetbal of stoeprand-
je gooien.

Vaak kreeg je slechts een waarschuwing en 
meestal reden ze zelfs gewoon door. In 1937 
was dat wel anders. Ik schrijf 25 mei 1937. 
Mijn vader was 18 jaar en (huis)schilder 
van woningen. Zijn ouders waren niet zo 
sportief en hielden zeker niet van voetbal. 
Het werd hem dan ook vaak geweigerd op 
zondag naar Sparta te gaan kijken. Men 
woonde toen in de Kleijnstraat. Hij ging 
toch weleens stiekem...
Op een dag was mijn vader blijkbaar voor 
zijn werk te vinden op de Hudsonstraat. Het 
was circa 13.00 uur (dus hij had vermoede-
lijk schafttijd). Hij werd ‘op heterdaad’ be-
trapt door een ambtenaar met de opsporing 
van een strafbaar feit, de agent van politie 
buitengewoon veldwachter te Rotterdam, 
J.Bakker.
Op 27 mei 1937 ontving hij een oproeping 
om op donderdag 3 juni 1937 om tien ure te 
verschijnen ter terechtzitting van voormeld 
Kantongerecht in het Gerechtsgebouw aan 
de Noordsingel te Rotterdam. De agent had 
geconstateerd dat mijn vader “een bal heeft 
voortgeschopt” (gevoetbald).
Blijkbaar paste het feit niet bij een van de 
29 genoemde APV’s en verzon de agent 
nr 30. Ter voorkoming der strafvervolging 
diende hij zich zo spoedig mogelijk te 
melden aan de Noordsingel. Om een straf-
blad te voorkomen heeft hij dat gedaan en 
voldeed op 1 juni 1937 een boete van Fl 1,= 
(Eén gulden)!!. Dat lijkt niet veel, maar wie 
bedenkt dat je in die tijd voor Fl 1,= circa 
50 postzegels kon kopen van 1,5 of 2 cent, 
realiseert zich ook dat je daar heden ten 
dage zo’n 50 euro voor moet neerleggen. En 
dat voor een trap geven tegen een bal.

De bal was zeker niet van mijn vader en er 
zullen ongetwijfeld meer mensen bij betrok-
ken zijn geweest. Of die ook allemaal een 
bekeuring hebben gekregen, weet ik niet.

Frans Polak
Rotterdam
polakfrans@gmail.com
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Feest van klank en licht, een totaalbeleving
Stichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ bestaat tien jaar en dit jubileum wordt in 2018-2109 gevierd met 
prachtige concerten. ‘Feest van klank en licht’ is het openingsconcert. Hierbij ervaart de bezoeker de mystieke 
sfeer van de Lambertus in alle toonaarden. Het programma volgt in grote lijnen de structuur van een klassieke 
hoogmis. Afwisselend klinkt het a-capella Gregoriaans vooraan in de kerk en de nieuwe compositie ‘Missa te 
Deum Laudamus’ vanaf de koorzolder. Daartussen improviseert Geerten Liefting, componist van deze mis, op het 
poëtische Maarschalkerweerdorgel. Het interieur van de kerk, met prachtige decoraties op gewelven, wanden, 
zuilen en priesterkoor, wordt bijzonder uitgelicht. Het wordt een ware totaalbeleving. Met medewerking van Vrou-
wenkoor La Confiance en St. Gregoriuskoor, beide o.l.v. Eric Koevoets. Aanvang 20.00 uur in H. Lambertuskerk. 
Toegang vrij, collecte na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.).
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, 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 spul-
letjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Rijvaardigheid opfrissen voor senioren
In het clubgebouw van 
Excelsior aan de Honingerdijk 
in Rotterdam organiseren de 
gemeente Rotterdam, Aafje 
en Veilig Verkeer Nederland 
een opfriscursus rijvaardig-
heid voor senioren. Tijdens de 
cursus wordt voorlichting ge-
geven over de meest recente 
verkeersregels en -tekens. 
Tevens maakt u een ritje van 
een half uur in uw eigen auto, 
begeleid door een ervaren 
ritadviseur. Na afloop krijgt u 
eventueel praktische tips. Ook 
een reactietest en een oogme-
ting staan op het programma. 
Lees meer over de cursus 
elders op deze pagina’s.
 

Vrijdag 21 september
 
Feest van klank en licht in Lambertuskerk
‘Feest van klank en licht’, een totaalbeleving van a-ca-
pella Gregoriaans, Latijnse koorklanken en orgelimpro-
visaties in een sfeervol verlichte Lambertus. Aanvang: 
20.00 uur. H. Lambertuskerk, Oostzeedijk-Beneden 1-3, 
Rotterdam.

Zaterdag 22 september

Wereld Dovendag
Zaterdag 22 september van 13.00 tot 14.00 uur is er een gratis rondleiding tijdens Wereld Doven-
dag in het Belasting- en Douanemuseum aan de Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam. Speciaal 
voor deze dag gaat onze rondleider langs de topstukken van het museum, vergezeld door een 
doventolk. Kom alles te weten over de Nederlandse belasting- en douanegeschiedenis.
 
Smikkelen en smullen op Leefgoed de Olifant
Een leuk idee voor een familie-uitje. Op Leefgoed de Olifant is een culinair evenement in De Kas 
om je vingers bij af te likken. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren is 
gratis. Het begint om 17.00 uur. Tickets vooraf of meer informatie www.leefgoed.nl/agenda. Zie 
ook elders in deze krant.
 

Zaterdag 29 september tot en met zondag 2 december
 

Ontstaan in Rotterdam: De Fabeltjeskrant
Kom meer te weten over het best bekeken kinderprogramma ooit. Bezoek de tentoonstelling! 
fabeltjesland.nl

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober

Sfeer en stoom!
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert de Stoom Stichting Nederland de traditionele stoom-
treindagen op het stoomdepot aan Kralingse Zoom. Er is vertier voor jong en oud met een ouder-
wetse, gezellige sfeer. Kom naar het depot aan de Rolf Hartkoonweg 50. De routebeschrijving vindt 
u op www.stoomstichting.nl onder contact. Toegangsprijs inclusief pendelrit: gezin (2 volwassenen 
+ 2 kinderen) € 40, volwassenen €15 pp , kinderen tot en met 12 jaar €7,50 pp.
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All you can eat op Oogstfeest Leefgoed de Olifant
Er gaat niets boven biologisch fruit en groente uit eigen tuin. De keukenbrigade van Restaurant & theehuis De 
Dames verwerkt dit en andere biologische streekproducten tot culinaire hoogstandjes. De oogst is weer bin-
nen, vandaar dit culinaire evenement in De Kas in landelijk groen om je vingers bij af te likken. Met stands met 
biologische streekproducten zoals wijn, groenten, kaas en sausjes. Troubadour Peter de Jong maakt het extra 
gezellig. All you can eat van de robuuste barbecue, de schaal- en schelpdieren van Schmidt Zeevis en de Zeeuws 
paella, excl. drank slechts 32,50, kinderen tot 12 jaar 17,50. U kunt erop gokken dat er plaats is, maar verstan-
diger is het vooraf tickets te kopen via www.Leefgoed.nl/agenda. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d 
IJssel. Parkeren kan gratis en voor de fietsers: er is een e-bike oplaadpunt. Vergeet niet te melden dat dit bericht 
in De Oud-Rotterdammer u heeft geïnspireerd te komen.
 
Een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant
De tentoonstelling ‘Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant’, brengt een hommage aan het best 
bekeken Nederlandse kinderprogramma ooit: de Fabeltjeskrant. Op de dag van de opening is het precies 50 jaar 
geleden dat de serie voor het eerst op televisie werd uitgezonden. De tentoonstelling is een Fabel-experience 
voor het hele gezin. Bezoekers krijgen een uniek kijkje in de Rotterdamse ontstaansgeschiedenis van de Fabel-
tjeskrant en leren hoe de serie 50 jaar geleden, zonder de technieken van nu, is gemaakt. Hoe bewoog de snavel 
van Meneer de Uil, hoe knipoogde hij en hoe groot waren de dieren in het echt? Deze en nog meer markante 
details worden in de tentoonstelling onthuld. Kinderen kunnen zich uitleven in het klusbedrijf van Ed en Willem 
Bever en ronddwalen door het Dierenbos.
 
Stoomtreindagen aan Kralingse Zoom
Tijdens de traditionele stoomtreindagen op het stoomdepot aan Kralingse Zoom rijden zaterdag 6 en zondag 7 
oktober door stoomlocomotieven getrokken pendeltreinen met klassieke rijtuigen tussen het depot en Gouda. 
Inclusief een stoomtrein van onze collega’s uit Beekbergen, de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Er zijn 
echte stoomtractoren en een stoombrandspuit. Er kan een stukje worden meegereden in de cabine van een 
stoomlocomotief, binnen het terrein van het depot. Er is modelspoor en allerlei kramen met spulletjes voor de 
echte spoorliefhebber en ook de inwendige mens kan worden verwend. Zie ook elders op deze pagina’s.
 

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

Donderdag 11 oktober
 
Opfriscursus rijvaardigheid senioren
De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met Aafje en Veilig Verkeer Nederland weer 
een Opfriscursus Rijvaardigheid voor Senioren. Op 11 oktober in het clubgebouw van de voetbal-
vereniging Excelsior van de Honingerdijk te Rotterdam. U kunt inschrijven voor de ochtend- of de 
middagsessie. Beide duren drie uur. Inschrijfkosten €10,00 per persoon, inclusief koffie/thee en 
een boekje met alle geldende verkeersregels en -tekens. Inschrijven kan tot 1 week voor de cursus-
datum bij mevrouw Linda de Jong, 0184-685317 of per e-mail werkgroepsenioren@kpnmail.nl. 
Desgewenst kunt u bij haar ook inlichtingen inwinnen betreffende deze cursus.

Zaterdag 13 oktober

Jubileumconcert Groot Rotterdams Koor
Het Groot Rotterdams koor werd opgericht in 1983 en bestaat dit jaar precies 35 jaar. Daarom 
geeft het koor een jubileumconcert op zaterdag 13 oktober in de Oude Kerk Charlois aan de Char-
loise Kerksingel. Aanvang van het concert is 13.30 uur, kerk open om 13.00 uur. Kaarten kosten 
10.00 euro p.p. Voorverkoop kaarten mogelijk bij mevr. van Neck, 010-4292812. Het koor hoopt 
op uw komst en gaat er een mooi concert van maken.
 

Zin in een biertje?
In het kader van de opstand tegen de bieraccijns van 1470 organiseert het Belasting & Douane 
Museum zaterdag 13 oktober van 13.00 tot 17.00 uur een opstandige bierproeverij. Auteur van het 
boek ‘Bier in Nederland. Een biografie’, Marco Daane zal hier onder het genot van enkele heerlijke 
Rotterdamse biertjes al zijn kennis van Nederlands bier met u delen. Aanmelden kan vóór 25 
september aan via reserveringen@bdmuseum.nl, Tickets zijn €25,- per persoon.

 

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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Dansschool 
MEYER et FILS

Voor dansles MEYER et FILS 
sinds 1912 de dansschool voor 

oud en jong. 

Speciale Seniorenlessen 
op dinsdag  

van 13.00 -15.00 uur

Henegouwerlaan 53b
3021 CS Rotterdam

T. 010-4773277 of 06-51971959
E. dansschool@meyeret�ils.nl
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SPIDO.NL 
OF BEL 010 - 275 99 88

MIS DE THEMACRUISES EN 
DAGTOCHTEN VAN SPIDO NIET!

IEDERE ZONDAG

HAVENTIJDREIS NAAR FUTURELAND
BELEEF DE HAVENGESCHIEDENIS PER LUXE TOURINGCAR EN VAAR 
DOOR HET NIEUWE HAVENGEBIED VAN DE TWEEDE MAASVLAKTE

ZATERDAG 20 OKTOBER

ROTTERDAMSE MOSSELCRUISE
GENIET VAN ZEEUWSE MOSSELEN OP HET ROTTERDAMSE WATER!

ZATERDAG 27 OKTOBER & ZONDAG 25 NOVEMBER

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
DICHTER BIJ EEN NIEUW STUK NEDERLAND EN EEN HAVEN 
IN AANBOUW KUNT U NIET KOMEN

MAANDAG 22 OKTOBER & DINSDAG 23 OKTOBER

DE HOMMAGE AAN ROBERT LONG DINNER CRUISE
EXCLUSIEVE TICKETS VOOR HET CONCERT ‘DE HOMMAGE  
AAN  ROBERT LONG’ MET VOORAF EEN DINNER CRUISE

ZONDAG 16 SEPTEMBER & 28 OKTOBER

HIGH TEA CRUISE
EEN ONTSPANNEN MIDDAG OP HET ROTTERDAMSE WATER 
MET EEN HEERLIJK HIGH TEA BUFFET!

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Zwarte Woud en de Elzas
6-daagse busreis, vertrek: 8/10

Stedentrip Parijs
4-daagse busreis, vertrek: 21/10 

Historisch Wenen
8-daagse busreis, vertrek: 20/10

Italiaanse Bloemenrivièra
8-daagse busreis, vertrek: 20/10

Drielandenreis, Nauders
10-daagse busreis, vertrek: 1/10, 8/10

Londen, in het spoor van Harry Potter
5-daagse busreis, vertrek: 21/10

Historisch Krakau
8-daagse busreis, vertrek: 29/9, 13/10

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

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

Reiscode: ebend06

Reiscode: efpar04

Reiscode: efwen03

Reiscode: ebdma03

Reiscode: ebnau02

Reiscode: eflon04

Reiscode: efkau02

vanaf € 349*
p.p. 

vanaf € 219*
p.p. 

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 599*
p.p. 

vanaf € 599*
p.p. 

vanaf € 419*
p.p. 

vanaf € 469*
p.p. 

Excursie- en rondreizen met gegarandeerde vertrekken in het najaar

GRATIS 
WAARDECHEQUE
ter waarde van E 50,- 
te verzilveren na een volledige 
(klik)prothesebehandeling

L A AT  U  W E E R  L A C H E N
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Voel u zeker met een kunst- of klikgebit!

Kennismakingsgesprek
Heeft  u nog uw eigen 
tanden, maar denkt u een 
kunst- of klikgebit nodig 
te hebben?
Maak dan nu een 
grati s afspraak voor 
een persoonlijk 
behandeladvies en 
begroti ng.

Betaling in termijnen 
mogelijk van kosten die 
niet worden vergoed*.

Over SmileClinic
Bij SmileClinic werken 
tandartsen en 
tandtechnici in het 
laboratorium nauw 
samen. Zo doen we er 
alles aan om uw gebit 
aan uw wensen te laten 
voldoen en kunnen 
wij u op een snelle, 
professionele wijze 
helpen. 

Maak nu een afspraak. 
U kunt direct terecht.

www.smileclinic.nl

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

Angst voor een behandeling 
bij de tandarts? 
Bij ons kunt u ook onder 
algehele narcose worden 
behandeld. Zie ook:

www.narcodent.nl

Uw gebit
is ons visitekaartje!

ONZE VESTIGINGEN

Gouda 

Capelle aan den IJssel

Rott erdam Ommoord 

Rott erdam IJsselmonde 

Vlaardingen

Zwijndrecht

Dordrecht

Direct terecht!

Bel   010 - 760 5005

*Onder voorbehoud van 
goedkeuring Infomedics

Meld u zich in september aan, 
dan is uw gebitsprothese 

gegarandeerd in 2018 klaar!



auto kwamen we steeds verder van huis. Televisie 
bracht onbekende landen en volkeren de woonka-
mer binnen. Van Bergen laat met nieuwe obser-
vaties en anekdotes zien hoe de sterke naoorlogse 
groei het leven in Nederland onherkenbaar heeft 
veranderd. De tijd is voorbij dat verloofde stellen 
jaren moesten sparen voor hun uitzet of dat men-
sen maanden op een telefoonaansluiting moesten 
wachten. Welke vrouw wordt nu nog ontslagen als 
ze gaat trouwen? En wie biedt zijn gasten nog een 
rokertje aan?

In ‘Het goede leven’ tref je onderwerpen aan 
waarover u ook regelmatig kunt lezen in De Oud-
Rotterdammer. Maar hier vaak in een historisch 
kader geplaatst. Annegreet van Bergen is een 

Nederlandse journaliste en schrijfster. Van Bergen 
studeerde in Amsterdam. Als journaliste schreef 
ze over economie in onder andere De Volkskrant 
en Elsevier.

Dit boek telt 352 pagina’s, kost 19,99 euro en is 
verkrijgbaar via de bestelbon op deze pagina van 
‘t Winkeltje en via de webshop op www.deoudrot-
terdammer.nl

‘Er staat een mug op tafel’ gaat over het soms 
verwarrende, vaak volstrekt onvoorspelbare, 
maar altijd schitterende Nederlands. Het boek 
wordt ingeleid door een coryfee op dit gebied, 
Wim Daniëls. Verder leverden elf schrijvers 
hun bijdragen in de vorm van vaak luchtige en 
vermakelijke columns. En voor de liefhebbers: 
Kees van der Vloed schrijft ook een column over 
‘Algemeen Beschaafd Rotterdams’ met daarin 
twee tests om ‘neprotterdammers’ onherroepelijk 
te ontmaskeren.
Columnist Bauke Seldenthuis doet ook een duit in 
het zakje met het ‘Algemeen Aanvaard Rotter-
dams’, zoals een uitdrukking als ‘Beter al pleur 
je op’.

Toch een boek dat een beetje over Rotterdam gaat 
dus!

Deze paperback telt 112 pagina’s, kost 9,95 euro 
en is uitgebracht door Aspekt. Het boek is te 
bestellen via de bestelbon op deze pagina en via 
de webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Het goede leven Er staat een mug op tafel
Herinnert u zich nog het boek ‘Gou-
den jaren’? Een absolute bestseller 
die maandenlang in de top 10 van de 
boekenverkoop stond. Het boek van 
Annegreet van Bergen heeft nu een 
opvolger. Titel: Het goede leven.

In ‘Het goede leven’ pakt Annegreet van Bergen 
de draad op van haar bestseller ‘Gouden jaren’. 
Nederland is in korte tijd rijker geworden dan we 
ooit voor mogelijk hadden gehouden. Nieuwe we-
tenschappelijke inzichten en technische mogelijk-
heden zorgden ervoor dat de wereld letterlijk en 
figuurlijk werd opengebroken. Met bromfiets of 

Geen boek puur over Rotterdam, maar 
wel heel leuk is ‘Er staat een mug op 
tafel’, dat pas is verschenen. Kees 
van der Vloed stelde een boek samen 
met 52 verrassende columns over de 
Nederlandse taal.

Waarom zeggen we eigenlijk dat er een mug op 
tafel zit, terwijl hij op z’n pootjes staat? Waarom 
spreken we wel van een dooie pier, maar niet van 
een dooienherdenking? Waarom heet het stadje 
Edam en niet Adam? En waarom kun je het beste 
met een onnozel wijf trouwen? Allemaal vragen 
die in dit boekje aan de orde komen.
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De Rotterdam Scheurkalender 2019 
is weer een ode aan de Maasstad ge-
worden. De liefde voor de stad druipt 
als vanouds uit de poriën van deze 
zevende Rotterdam Scheurkalender. 
Opnieuw met rubrieken als De Rot-
terdamse Taal, humor en anekdotes, 
Rotterdam in beeld, citaten en oneli-
ners, Rotterdamse havens en liederen 
en gedichten.
De scheurkalender kost 15,95 euro 

en is verkrijgbaar via de bestelbon op 
deze pagina van ‘t Winkeltje en via de 
webshop op www.deoudrotterdammer.
nl. En dat geldt ook voor de maandka-
lender Rotterdam van vroeger tot nu, 
die 12,50 euro kost.

De maandkalender biedt wederom 
twaalf mooie foto’s van het Rotterdam 
van vroeger tot nu. Deze maandkalen-
der biedt ook voldoende ruimte om op 
elke dag afspraken of verjaardagen te 
noteren.

Rotterdam-kalenders zijn er weer!
De Rotterdam-kalenders voor het komend jaar zijn klaar en vanaf 
nu te koop. Herco Kruik van Wist u dat... Uitgeverij pakt weer uit 
met een Rotterdam Scheurkalender en een Rotterdam van Vroe-

ger tot Nu-maandkalender. 

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 goede leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  19,99
Er staat een mug op tafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  9,95
Rotterdam van vroeger tot nu – Maandkalender 2019 . . . . . . . . . . . . . . . .€  12,50
Rotterdamse Scheurkalender 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  15,95
Een goeie bakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€   29,95
(Let op: voor dit boek bedragen de verzendkosten 5,75 euro)

Laurenskerk Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  12,50
Gaten in de muur (dvd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  10,00
De F van Feyenoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  24,95
Oma kan je nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€   12,95
Stad van twee snelheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  19,95
Wat zeggie? Azzie val dan leggie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  9,95
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MASTENBROEK 
UITVAARTVERZORGING 

0180 723204 Dag en nacht 
      Eric Mastenbroek           Matthijs van Os    

Voor alle informatie kijk op: www.mastenbroekuitvaart.nlÊ

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!!

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

 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 

www.rynmond.com 
 

 

Onze volgende 80ste veiling wordt gehouden op 
7 en 8 december 2018 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 27 oktober. 
 
Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige 
handen. Taxatie(s) op ons kantoor is gratis (na afspraak).  
  
 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het 
gebieden buiten Europa betreft. Voor onze firma werken 
uitstekende filatelisten (taxateurs) met een zeer goede reputatie. 

 
 

U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 
      brengen. 

 
 

   DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE 

GEBIEDEN EN VOORMALIGE 
KOLONIËN. 

 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 
 

  Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

DEALSDEALSDEALSGoodGoodGoodGood
DEALSGood
DEALS
N

IE
UW

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden, 
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-*

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
MULTI PLANK

RUSTIEK EIKEN
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 

naturel of wit geolied.
per m2 incl. btw    Van 55,95 Voor

36.95

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

ELKE ZONDAG GEOPEND 
12.00-17.00 UUR.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL

ad
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.n
l

*Leverbaar medio oktober.
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kunnen doen. Dit doen wij met zowel confectie- 
als maatwerkhulpmiddelen. En heb je hulp nodig 
om te wennen aan jouw nieuwe hulpmiddel? 
Onze fysiotherapeuten helpen je dan graag! Door 
het volgen van fysiotherapie kan het niveau van 
bewegen naar een hoger peil worden gebracht.
Westland Orthopedie werkt voor orthopedische 
schoenen als één bedrijf samen met Van Dalen 
Voet&Schoencentrum. Klanten mogen zelf een 
plaatje meenemen van het gewenste model, of bij 
ons kiezen uit een boek. Samen met de orthope-
disch schoentechnicus zal gekeken worden naar 
de mogelijkheden om deze wensen zo goed moge-
lijk te benaderen.
Wij draaien spreekuren op verschillende locaties 
in de regio en werken altijd op afspraak.
In Delft hebben we naast de werkplaats voor 
orthopedische schoenen en steunzolen ook een 
ruime schoenwinkel met een prachtige collectie 
comfortschoenen. Dit zijn dames- en heren-

schoenen van merken zoals Durea, Piedi Nudi en 
Mephisto met breedtematen en een uitneembaar 
voetbed. De steunzolen welke wij voor je kunnen 
vervaardigen passen dan ook in deze modieuze 
schoenen.

Wil je meer informatie over ons, bel dan voor een 
vrijblijvende afspraak. Of neem eens een kijkje op 
onze website en volg ons op Facebook!

Westland Orthopedie
Willem Ruyslaan 20A
3063 ES Rotterdam
T 010-2131000
info@westlandorthopedie.nl
westlandorthopedie.nl

Van Dalen Voet&Schoencentrum
Westlandseweg 9
2624 AA Delft
T 015-2622939
info@lekker-lopen.nl
lekker-lopen.nl

De dagelijkse dingen weer doen
De dagelijkse dingen weer doen. 
Westland Orthopedie en Van Dalen 
Voet&Schoencentrum helpen je graag 
om dit doel te bereiken.

Als je gezond bent denk je er niet aan, maar er 
kunnen dingen gebeuren waardoor je een hulp-
middel, zoals steunkousen, een korset, orthope-
dische schoenen of zelfs een prothese nodig hebt. 
Een prothese vervangt een lichaamsdeel na een 
amputatie en een orthese ondersteunt bijvoor-
beeld een gewricht waardoor je weer beter kan 
functioneren. Door goed met de klant en de arts 
te overleggen, vinden we een passend hulpmiddel 
waardoor onze klanten de dagelijkse dingen weer 

(foto: Roos Koole)

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 16 oktober 19.00 - 21.00 uur

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

AANMELDEN

Praktische informatie

Datum  : Dinsdag 16 oktober

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 16 oktober 

 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.

Snel last van pijnlijke
voeten of benen?

Dinsdag 9 oktober 2018
Locatie: Willem Ruyslaan 20A, Rotterdam
van 13.00 tot 17.00 uur

Heeft u snel last van fysieke 
ongemakken, tijdens uw dagelijkse 
werkzaamheden of tijdens het sporten?

Westland Orthopedie en Van Dalen 
Voet & Schoencentrum organiseren 
samen een speciale digitale voet- en/of 
beenanalyse spreekuur. Grijp uw kans 
en maak een afspraak* voor een 
GRATIS digitale analyse op:

De analyse is geheel pijnloos en 
kan bijdragen aan het vroegtijdig 
ontdekken van voet-, been- of 
andere lichamelijke klachten.

We geven u graag een goed advies 
over welke compressiekous of 
steunzool het meest geschikt 
voor u is.

Maak vooraf een afspraak*
telefonisch via (015) 262 29 39.

*De voet- & beenanalyse vinden op deze 
dag uitsluitend op afspraak plaats, zodat we voor 
iedereen voldoende tijd kunnen reserveren

Willem Ruyslaan 20A - 3063 ES  Rotterdam

VAN
DALEN
VOET & SCHOEN
CENTRUM

Kom langsvoor eenGRATISvoet- en/ofbeenanalyse
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voel. Door de gunstige zuidelijke ligging kun je 
gemakkelijk een bezoek brengen aan de Duitse 
Eiffel of de Belgische Ardennen. Steden als Maas-
tricht en Aachen liggen op steenworp afstand 
en zijn, met hun mooie architectuur, winkels en 
boetiekjes en culinaire versnaperingen, zeer de 
moeite waard.

    Kom genieten tijdens onze comfortabele bus-
reizen of laat u verrassen door onze veelzijdige 
arrangementen op basis van eigen vervoer!   

  Met een verwijzing van de huisarts kun je als 
patiënt terecht op een van de speciale spreekuren 
van de orthopedisch specialisten in het Maasstad 
Ziekenhuis. Zo zijn er bijvoorbeeld spreekuren 
gericht op rug-, voet- of enkelklachten. In veel ge-
vallen zijn deze afspraken gecombineerd, waarbij 
ook een fysiotherapeut of schoenmaker betrokken 
wordt. Zij helpen de patiënt vanuit hun vakgebied 
en eventueel zal er aanvullend onderzoek worden 
gedaan. Uiteindelijk stellen de specialisten samen 
met de patiënt een plan voor de behandeling op.
Het rugspreekuur van dr. Nanninga en dr. Bakker 
is voor patiënten met rugklachten of pijnklachten 
in de benen, veroorzaakt door een probleem in 
de rug. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld 
slijtage, breuken, scheefstand of ontstekingen.
Het voet- en enkelspreekuur van dr. Kingma en 

dr. van de Breevaart Bravenboer is bedoeld voor 
patiënten met klachten aan de voeten en enkels, 
zoals scheefstaande tenen, peesirritatie of slijtage.

     Voorlichtingsavond 
Dinsdag 16 oktober vindt er een voorlichtings-
avond plaats over knie- en heupslijtage. Tijdens 
deze avond wordt door een orthopedisch chirurg 
uitleg gegeven over de behandelmogelijkheden. 
De voorlichting vindt om 19.00 uur plaats in de 
Maasstadzaal in het Maasstad Ziekenhuis. Ieder-
een is van harte welkom.

   

        

 Sfeervol hotel in Zuid-Limburg   

 Beperkt in bewegen   

 Hotel Schaepkens van St. Fijt is gelegen in het 
groene hart van Zuid-Limburg: het pittoreske 
Valkenburg aan de Geul. Omringd door prachtige 
tuinen en terrassen, vindt u het hotel op loopaf-
stand van het centrum. Dit sfeervolle familiehotel 
staat al vele jaren bekend om de prachtige ligging, 
goede service, gemoedelijke sfeer & uitstekende 
keuken. Uiteraard staan service, vriendelijkheid 
en entertainment bij ons hoog in het vaandel!

    Een bezoek aan Limburg, met de bourgondische 
gezelligheid van de Limburgers en het prachtige 
heuvellandschap, geeft je al snel een vakantiege-

  Als je ouder wordt, maar ook als je van middelbare leeftijd bent, kun je klachten 
krijgen bij het bewegen. Deze pijnklachten kunnen voorkomen bij de heupen, knie-
en, rug, voeten of schouders. De orthopedisch chirurg in het Maasstad Ziekenhuis 
kan in veel van deze gevallen helpen. 

        

2x daags
Happy Hour Gratis

WIFI

Live 
entertainment

Onbeperkt 
ontbĳt- &

dinerbuffet

Gratis parkeren
+ treinstation

op 100 m

Gratis
koffie
& thee

Geheel verzorgde, comfortabele busreizen 
naar het gastvrĳe Valkenburg aan de Geul!
Op basis van halen/brengen, volpension & diverse excursies
Zomerreizen in april, mei, juni & september 2019          
Kerst(markt)reizen in november & december 2019
VANAF € 375,00 PER PERSOON
Voor meer informatie en andere arrangementen bel 
043-6012000 of mail naar info@hotelschaepkens.nl

Nieuweweg 40-44 | 6301 EV Valkenburg a/d Geul | www.hotelschaepkens.nl

@prikkewater www.facebook.com/Prikkewater/ www.prikkewater.nl

't Prikkewater 
Packhuys 

Trouwlocatie | Weddingplanner | Bruiloftsfeesten | Familiefeesten | Kinderfeestjes 
Schoolfeesten | Catering | Entertainment |  Vergader locatie | Bedrijfsfeesten | Zaalverhuur

Feestje of trouwen? 
Dat kan bij ons! 

Elke zondag 
live muziek! 
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& boek! Voor meer informatie: Hotel-Restaurant 
De Oude Brouwerij, Hoofdstraat 53 - Mechelen 
(NL), 043-4551636 - www.deoudebrouwerij.nl

gebouwen heeft SOR voor iedereen een passende 
woning. Dankzij de diversiteit aan woningen is 
er voor ieder wat wils. Want SOR begrijpt als 
geen ander dat mensen niet in een hokje gestopt 
kunnen worden. Dat iedereen anders is en andere 
woonbehoeften heeft. Dat mensen van het leven 
willen genieten en zo lang mogelijk zelfstandig 
willen wonen. In een omgeving waar je jezelf kan 
zijn. Waar je je thuis voelt.

In een SOR-gebouw hoeft niemand alleen te zijn. 
Er is een ontmoetingsruimte en actieve bewo-
nerscommissies zorgen voor een fijne sfeer in het 
gebouw. Ook is er een huismeester aanwezig die 
voor de bewoners klaar staat en helpt bij kleine 
technische vragen. Winkels, openbaar vervoer 
en (zorg)voorzieningen zijn vaak dichtbij. En op 
diverse locaties werkt SOR samen met een zorg- 
of welzijnsorganisatie.

Op de vernieuwde website wonenbijsor.nl is het 
huidige aanbod beschikbare huurwoningen snel 
en overzichtelijk te vinden. Ook kunnen geïnte-
resseerden hier uitzoeken tot welk woningtype ze 
behoren en welke stijl daarbij past.
Wilt u graag rustig wonen? Of woont u juist liever 
in een levendige omgeving? Met de vijf woonstij-
len van SOR ontdekt u meer over uw voorkeuren 
voor een passende huurwoning. Een woning waar 
u zich thuis voelt.

Een ‘thuis’ biedt geborgenheid, stabiliteit en 
zekerheid. En de mogelijkheid voor het onder-
houden van sociale contacten. Dat realiseren en 
faciliteren geeft ons werk zin en maakt ons trots. 
U bent van harte welkom bij SOR!

 

Uniek huiskamer-hotel van Limburg SOR werkt aan thuisgevoel voor iedereen
Even weg? Familie Van Houtem en medewerkers 
nodigen u uit de gemoedelijkheid en gezelligheid 
van Hotel de Oude Brouwerij te beleven en proe-
ven in de herfst en de gezellige donkere dagen 
voor Kerst. Ons hotel in het Zuid-Limburgse 
Mechelen (NL) is een voormalige brouwerij uit 
de 18e eeuw. Een prima uitvalsbasis voor een 
wandeling, bezoek aan een kerstmarkt of well-
ness. Na een boeiende dag in Zuid-Limburg is 
het lekker wegzakken met een glaasje in één van 
de gezellige ‘huiskamers’ van ons hotel. Actie: 
najaarsweekend-arrangement. In november en de-
cember open van donderdag tot maandag. U mag 
vier nachten verblijven voor de prijs van drie. Bel 

Woningcorporatie SOR 
helpt ouderen bij het vin-
den van een fijne, veilige 
woonomgeving in de regio 
Rotterdam en de Hoeksche 
Waard. De corporatie werd 
in 1986 opgericht om met 
name mensen met een 
klein inkomen van een fijne 
woning te voorzien, maar 
anno 2017 uitgegroeid tot 
een organisatie waar alle 
ouderen terecht kunnen.

Met zo’n 56 verschillende woon-

(foto: Fenna Jensma)

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

FR-1
• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort 
• Digitaal display, full-ledverlichting 
 en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

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

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

25
km/u

180
km

25
km/u

130
km

TIGER 4

QWIC FN7.2

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

• Zeer lage instap
• Gesloten kettingkast
• LCD display

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

nu
1.000,-

korting

€ 1.849.-

nu
1.100,-

korting

6
km/u

12
km

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

Van € 2.895,- 

voor €  1.795,-

NAZOMERAANBIEDINGEN BIJ MANGO

Overnachten in stijl...
4 nachten = 3 betalen 

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust komen en ontspannen in het 
mooiste stukje van Nederland. Of een bezoek aan Aken of Valkenburg naar 

een van de sfeervolle en gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsweekend-arrangement 
4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 3 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 375,- per KAMER (2 personen op basis halfpension)  - 
(4 nachten / 4 x ontbijt / 3 x diner)

Kijk op onze website voor de vele andere mogelijkheden.

Hoofdstraat 53   -   6281 BB Mechelen NL   -   T.  +31 (0)43 4 55 1636   
info@deoudebrouwerij.nl   -   www.deoudebrouwerij.nl 

Overnachten in stijl...
4 nachten = 3 betalen 
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Mango is hèt warenhuis voor elektrische mobili-
teit voor de hele familie: van elektrische fiets tot 
snelle speed pedelec, van e-scooter tot e-car, van 
e-brommobiel tot alle soorten scootmobielen.

Voor mobiliteitsbeperkingen die met de jaren ko-
men heeft Mango een scala aan slimme oplossin-
gen. Wij voelen ons dan uitgedaagd nét een stapje 
extra te zetten. In onze showroom aan de Laagjes 
4 in Rotterdam bent u van harte welkom om proef 
te rijden op verschillende modellen onder deskun-
dige begeleiding van onze mobiliteitsadviseurs.
Zij kunnen u als geen ander helpen de oplossing 
te vinden die precies past bij uw persoonlijke 
situatie. Is het lastig naar de winkel te komen? 
Geen probleem: onze adviseurs komen ook naar 
u toe, zodat u de producten waar uw interesse 
naar uitgaat thuis kunt uitproberen, in uw eigen, 
vertrouwde omgeving.

U kunt hiervoor een afspraak maken met onze 
klantenservice.

(0800 - 2002), vanzelfsprekend helemaal gratis en 
vrijblijvend.

Want één ding staat voorop: elektrische mobiliteit 
is iets dat u zelf moet ervaren!

 

 

Mango Mobility Laagjes 4 3076 BJ Rotterdam

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 
17.30 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Klantenservice: 0800-2002 (gratis)

Het gebied biedt tal van mogelijkheden om te 
fietsen en te wandelen. Tevens kunt u hier uw hart 
ophalen aan nostalgie, historie, kunst en cultuur 

in zeer uiteenlopende vormen. In de komende 
periode kunt u bij Hof van Dalfsen nu een extra 
voordelig Herfst & Winter Arrangement boeken!

Mango brengt leuke dingen dichterbij!

Gezellig familiehotel

Mango Mobility werkt al meer dan tien jaar aan de missie om de leuke dingen van 
het leven dichterbij te brengen: een stille toertocht door de frisse buitenlucht, 
zelfstandig op bezoek bij vrienden of familie of een gezellig uitstapje met de klein-
kinderen.

Hof van Dalfsen is een gezellig familiehotel gelegen in het mooie Vechtdal van 
Overijssel. Het hotel beschikt over 17 comfortabele kamers, een gezellige bras-
serie en een mooi terras met landelijk uitzicht. De uitstekende keuken biedt u een 
ruime keuze aan heerlijke gerechten.

Hotel-Restaurant
Hof van Dalfsen
Gastvriendelijk & Sfeervol

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen

T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl

2 nachten Herfst- 
& Winterarrangement
v.a. € 109,- p.p. (HP)

3 nachten Kerstarrangement
v.a. € 235,- p.p. (HP)

Altijd al willen cruisen, 
dit is uw kans!
Droomt u óók van een cruisevakantie? Waar u één keer uw koffer uitpakt, in de watten wordt gelegd 
door het personeel aan boord en elke dag een nieuwe bestemming bezoekt? Wat dacht u bijvoorbeeld 
van de adembenemende steile bergwanden en watervallen door de Noorse Fjorden, de Middeleeuwse 
straatjes langs de Baltische staten en gigantische watervallen en prachtige geisers in IJsland?

Voor het boeken van uw cruisevakantie wilt u 
natuurlijk goed geadviseerd worden over de 
verschillende rederijen, schepen, routes en excursie-
mogelijkheden. Dit doet u natuurlijk bij dé cruise-
specialist van Nederland: CruiseClub, Samen met het 
beste reisbureau van Nederland: Reas Reizen gevestigd 
aan de Dorpsweg in Rotterdam, waar u nog gratis voor 
de deur kunt parkeren. 

Met meer dan 120 cruiseschepen in het assortiment en met meer dan 10 specialisten is CruiseClub 
hét adres voor het boeken van uw cruise. Cruises zijn er voor ieders budget en worden op maat voor u 
samengesteld. CruiseClub regelt dit heel graag voor u tegen een scherpe prijs en met ouderwets goede 
service.

Lijkt cruisen u fantastisch? Dan is dit uw kans uw eerste cruise-ervaring op te doen! CruiseClub 
organiseert ook in 2019 weer verschillende groepscruises. In april, mei en juni biedt CruiseClub in 
samenwerking met de Holland America Line 6  groepscruises aan met het ms Rotterdam vanuit 
Rotterdam. Vanaf juli 2019 zal het ms Rotterdam niet meer vertrekken vanuit Rotterdam, maar 
vanuit Amsterdam. Wilt u uw eerste cruise maken met een groep of wilt u nog één keer cruisen 
vanuit Rotterdam met het ms Rotterdam, dan is dit uw (laatste) kans!

Voor meer informatie en advies over (groeps)cruises, bent u van harte welkom aan de 
Dorpsweg in Rotterdam! Voor meer informatie kijkt u eens op www.cruiseclub.nl

Alle afvaarten zijn inclusief het Explore4 pakket, bestaande uit een Signature drankenpakket, volpension en
 1 diner in restaurant Pinnacle Grill, verlaagde 3e/ 4e persoonstarieven en fl exibele boekingsvoorwaarden.

13-daagse cruise 
Parels van de 
Baltische Staten
Vertrek op 29 april 2019
Vanaf € 1.999,- p.p.

8-daagse cruise 
Noorse Legenden
Vertrek op 11 mei 2019
Vanaf € 1.199,- p.p.

8-daagse cruise 
Viking Saga’s
Vertrek op 18 mei 2019
Vanaf € 1.149,- p.p.

15-daagse cruise 
Noordkaap
Vertrek op 25 mei 2019
Vanaf € 2.449,- p.p.

7-daagse cruise 
Viking Saga’s
Vertrek op 8 juni 2019
Vanaf € 1.249,- p.p.

17-daagse cruise 
Noordelijke 
Eilanden
Vertrek op 15 juni 2019
Vanaf € 3.299,- p.p.
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“rustig aan te doen.” Vakantie zat er volgens het 
altijd nog actieve echtpaar niet meer in, want de 
dagelijkse hulp bij het douchen en de medicijnen 
maakten dit onmogelijk, dachten zij.
Toen ze via een vriendin in contact kwamen 
met OBZ Vakanties bleek die gedachte onjuist, 
want OBZ Vakanties verzorgt de vakantie in alle 
facetten; ophalen en thuis brengen, volledige 
verzorging van alle maaltijden, drinken, excur-
sies, vervoer enz. enz. Ook is er 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig die je helpt met 
douchen, aankleden, steunkousen, medicijnen, 
insuline en katheter en stomaverzorging.
Op vier locaties in Nederland zijn allemaal 
een- of tweepersoonskamers met een eigen privé 
badkamer met douche, wastafel en toilet.
Met maximaal twaalf gasten en vier of vijf 
begeleiders word je de hele week (acht dagen/
zeven nachten) verzorgd, en dat voor een vaste 
All-Inclusive prijs.

Vier of vijf keer in de vakantieweek gaan ze een 
“uitje” doen. Dit varieert van een leuk museum 
bezoeken of een heerlijke boswandeling maken 
tot een gezellig terrasje pikken, voor een heerlijke 
versnapering.
De maaltijden verzorgt OBZ Vakanties volledig 
zelf en worden vers klaargemaakt in de eigen 
keuken.
“We boffen toch maar weer”, zegt Jan tegen zijn 
vrouw, “wij dachten dat een vakantieweek er voor 
ons niet meer haalbaar was, maar gelukkig zijn 
we Mark en Laura van OBZ Vakanties tegenge-
komen. Met hen kunnen we nog wel een paar jaar 
vooruit.”
Genietend van het heerlijke zomerzonnetje wan-
delen ze verder door de tuin.

Meer informatie:
OBZ Vakanties, Mozartlaan 67,
3335 AG Zwijndrecht
078-8423704 // 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl // info@obzvakanties.nl

Nooit te oud om op vakantie te gaan
Gezamenlijk wandelen ze met hun rol-
lator door de tuin; hij, Jan Dijkman, 92 
jaar en zijn vrouw Marry Dijkman, 93 
jaar. “Mooi hè”, zegt ze en wijst naar 
de prachtige rozen op stam die langs 
het wandelpad staan. Ja, ze genieten 
intens van deze vakantieweek die en-
kele maanden geleden nog onmogelijk 
leek.

In het voorjaar was Jan met spoed naar het 
ziekenhuis vervoerd met ernstige hartklachten. 
Het had niet veel gescheeld of hij had het niet 
overleefd. Na 20 dagen ziekenhuis mocht hij weer 
naar huis met de duidelijke waarschuwing het 

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d

Puur genieten!

Stoom afblazen in Simpelveld

Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige, 
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort 
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap 
doorkruist.

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons 
eigen pad),  biedt Bungalowpark  Simpelveld U de perfecte basis 
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van 
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur 
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra 
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979  - 2017   |   meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Bungalowpark Simpelveld

Kruinweg 1

6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42

F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                     

  mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   

All inclusive verzorging. 

Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging 

       Vakantieweken 2019:  
    (meer dan de 35 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! ) 

 

 
 Wij verzorgen:   . . . . . (bijna) alles : 
*  Vervoer van deur tot deur 
• De thuiszorg en de medicijnen. 
• Alle excursies incl toegangsprijzen. 
• Alle maaltijden, drinken enz. 
• Activiteiten binnen en buiten. 
• Grote en gezellige woonkamers. 
• Alle kamers met “prive” badkamer 
• Oproep- en alarmeringssysteem. 
• Hoog- laag bedden mogelijk 
• Verpleegkundige 24 uur aanwezig 
• Mooi wandel terrein, schitterende natuur. 
▪ 1 en 2 persoonskamers 
▪ Maximaal 10 – 12 gasten per vak. week   
• En ALLES  . . . . . zonder extra kosten. 

                     U kunt uw portemonnee thuislaten. 
OBZ Vakanties,  Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht  078-842 37 04  //  06 54 36 41 05            www.obzvakanties.nl   info@obzvakanties.nl  

                Vakantie bungalows in   
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland 

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag 

Prijs per 
(echt)paar 

15 t/m 22 februari Bakkeveen Friesland              € 650.00 € 75.00 € 1350,00 
29 maart t/m 5 april Lemele Overijssel € 750.00 xxxxxx € 1450,00 
12 april t/m 19 april Dongen Noord Brabant € 725.00 € 75.00 € 1500,00 
26 april t/m 3 mei De Lutte Overijssel € 725.00 € 75.00 € 1450,00 
10 mei t/m 17 mei Dongen Noord Brabant € 775.00 € 100.00 € 1550,00 
24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 
21 t/m 28 juni Dongen Noord Brabant € 775.00 € 100.00 € 1550,00 
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesland (za t/m vr) € 695.00 € 80.00 € 1390,00 
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 
16 t/m 23 augustus Bakkeveen Friesland € 775.00 € 100.00 € 1650,00 
30 aug t/m 6 september De Lutte Overijssel € 775.00 € 75.00 € 1450,00 
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                      € 750.00 xxxxxx € 1400.00 
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant € 695.00 € 75.00 € 1400,00 
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland € 675.00 € 75.00 € 1400,00 
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1650,00 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

Veel van onze vakantieweken zijn snel vol 
geboekt, wees dus op tijd met reserveren anders 
is de kans groot dat er geen plaats meer is. 



Een e 
vo ee

Kijk voor het beschikbare aanbod
op www.wonenbijsor.nl of bel (010) 444 55 55

Wij zijn SOR. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. 
Ouderen helpen is wat ons drijft. Daarom bieden 
we in onze 58 woongebouwen fijne en veilige 
huurwoningen waar iedereen zichzelf kan zijn.

KIJK NU VOOR ONZE 
BESCHIKBARE 
HUURWONINGEN 
OP WONENBIJSOR.NL

KIJK NU VOOR ONZE

BESCHIKBARE
HUURWONINGEN 

WONENBIJSOR.NL

TE
HUUR
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  Omdat ik rayonbestuurslid was, 
belast met jeugdzaken, en wij elk jaar 
rayonjeugdteams afvaardigden naar 
het kampioenschap van Nederland, 
was het verzoek niet aan dovemans-
oren gericht. Bovendien beschikte het 
rayon Rotterdam in die tijd over zeer 
goede honkbaljunioren en zouden wij 
in het honkbalwalhalla Amerika, naar 
wij hoopten, redelijk tegenspel kunnen 
bieden.
In overleg met de verenigingen en 
rayoncoaches Ton Benningshof en 
Aad Verheul werd een team samen-
gesteld, bestaande uit twee spelers 
per vereniging. Burgemeester Peper 
had als voorwaarde gesteld dat de 
gemeente de reis zou betalen, maar 
dat de deelnemers een - gezien het 
reisdoel - relatief kleine eigen bijdrage 
moesten betalen. Dankzij sponsoren 
konden we (uitgaans)kleding, jacks, 
tassen etc. aanschaffen.
De correspondentie met het gemeen-
tebestuur van Rotterdam USA verliep 
nog via brieven en nachtelijke tele-
foongesprekken, maar daaruit begreep 
ik dat ons een bijzonder verblijf te 
wachten stond. Er was een Friendship 
Series vastgesteld, bestaande uit zeven 
wedstrijden, waarin wij de strijd moes-
ten aanbinden met een selectieteam uit 
Schenectady County. Dit team telde 
veel spelers die in 1980 kampioen van 
Amerika waren geworden tijdens de 
Babe Ruth World Series. Uiteindelijk 

bestond ons reisgezelschap uit vijftien 
spelers en zes begeleiders, die in 
augustus 1982 de Grote Plas overvlo-
gen, wat voor veel spelers een eerste 
ervaring met vliegverkeer was.

     Superstars 
Vanuit New York City werden we per 
autobus naar het bijna 300 kilometer 
noordelijker gelegen Schenectady 
gebracht, waar wij kamers kregen in 
het ‘dormatorium’ van Union College. 
Rotterdam USA bleek voor ons een 
‘good place to live’, want we werden 
als superstars behandeld met ont-
vangsten en maaltijden in plaatselijke 
restaurants en bij allerlei organisaties, 
terwijl voor ons vervoer een ‘school-
bus + driver’ aanwezig was.
Natuurlijk moest er ook gehonkbald 
worden en onze eerste wedstrijd bleek 
een avondwedstrijd te zijn met kunst-
licht. Dat was iets dat bijna geen enke-
le speler nog had meegemaakt. Boven-
dien werd de wedstrijd uitgezonden 
door een lokaal televisiestation en 
waren er een paar duizend toeschou-
wers. Nadat de beide volksliederen ten 
gehore waren gebracht met militair 
saluut begonnen we aan de wedstrijd. 
Door deze nieuwe ervaringen werden 
teveel zenuwachtige fouten gemaakt 
en kregen we fl ink klop.

   Heilige grond 
De overige wedstrijden, die allemaal 

in mooie kleine stadions werden 
gespeeld, gingen gelijk op. Nadat de 
één na laatste wedstrijd verregende, 
was de stand in de Series 3-2 voor 
Rotterdam N.Y. en zouden we in 
Cooperstown, de honkbalstad van 
Amerika, omdat daar het National 
Baseball Hall of Fame is gevestigd, 
de kans krijgen op een gelijke stand 
in deze Friendship Series. Tot onze 
grote verrassing speelden we deze 
wedstrijd in het Doubleday Stadium, 
dat normaliter alleen gebruikt wordt 
voor de jaarlijkse All Star Game en 
waar nog nooit een buitenlands team 
had gespeeld (Tot op heden zijn wij 
nog steeds het enige buitenlandse 
team dat op deze heilige grond heeft 
gespeeld). Een nog grotere verras-
sing zagen we bij het bezoek aan de 
Hall of Fame, toen bleek dat daar een 
tijdelijke expositie was ingericht over 
onze Friendship Series. Wij wonnen 
deze wedstrijd met 3-1 en konden met 
opgeheven hoofd Rotterdam USA 
verlaten. Maar niet nadat we in Boston 
nog een profwedstrijd van de Red Sox 
hadden bezocht en de hand hadden ge-
schud van grote ster Reggie Jackson.

   Vriendschap Serie 
De spelers van dit Rotterdamse Jeugd-
honkbalteam waren: Tony Bennings-
hof, Tim Hogervorst, Eric Meijers, 
Bas van Rooijen, Dave Kohl, Rob 
Kouwenberg, Edward Piena, Hans vd 

Reep, Bob van Aalen, Eric de Bruin, 
Ric Corbeau, Marco Diamantatos, 
Peter Paul de Heer, Rob Hendriks 
en Aart Lodder. Een aantal van hen 
speelde later korter of langer in het 
Nederlands team.
In 1983 bracht het team uit Rotter-
dam N.Y. USA op uitnodiging van 
burgemeester Peper een bezoek aan 
het “oude” Rotterdam in Holland en 
speelden we op verschillende honkbal-
velden weer een ‘Vriendschap Serie’.
De door Jan Blaauw genoemde 
burgemeester John F. Kirvin, waarnaar 
de Friendship Series waren genoemd, 
overleed dat jaar in het harnas, toen 
hij tijdens een openbare speech een 
hartaanval kreeg.
De uitwisseling werd in 1984 voort-
gezet toen we - na twee jaar sparen 
en hard trainen - op eigen kosten met 
een jeugdselectieteam damessoftbal in 
Rotterdam N.Y. USA op bezoek gin-
gen en daar bij gastgezinnen werden 
ondergebracht. Nog steeds bestaan uit 
deze uitwisseling vriendschappen. Het 
meisjesteam uit Rotterdam N.Y. USA 
kwam in 1985 op bezoek in Nederland 

en verbleef bij gastgezinnen in Rot-
terdam en omgeving.
In 1987 nam het eerste softbalteam 
van mijn eigen club Schiedam het 
uitwisselingstokje over en speelde een 
aantal wedstrijden in Rotterdam N.Y. 
USA, nadat eerst New York City en de 
Niagara watervallen waren bezocht. In 
1989 volgde een softbaljeugdteam van 
die vereniging het voorbeeld en reisde 
na Rotterdam N.Y. door naar Florida.
In 1990 bezocht een jeugdsoftbalteam 
uit Rotterdam N.Y. met een groot aan-
tal ouders de omgeving van Rotterdam 
Nederland. De speelsters verbleven bij 
gastgezinnen in Schiedam en speelden 
hier een aantal wedstrijden tegen 
softbalteams uit het rayon Rotterdam. 
Omdat het steeds moeilijker werd deze 
uitwisselingen te bekostigen, vond in 
1995 de laatste trip richting Rotterdam 
N.Y. USA plaats door twee jeugd-
teams honkbal en softbal van svhv 
Schiedam.

  Wiebe Pannekoek
wiebepannekoek@gmail.com
0181-687755 en 06-42942285   

 Jeugdhonkballers naar Rotterdam, USA   
  Naar aanleiding van het artikel van Jan Blaauw, mijn oude chef, over Town of Rotterdam N.Y. in De 
Oud-Rotterdammer van 4 september, kan ik u hierbij een vervolgverhaal vertellen. In 1982 benader-
de burgemeester Bram Peper mij met de vraag of ik een team kon samenstellen van jeugdhonkbal-
lers uit het rayon Rotterdam. Hij wilde namelijk dat dit team een bezoek bracht aan Rotterdam N.Y. 
USA, aangezien in 1982 herdacht werd dat de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Amerika 
200 jaar bestonden.  
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 Het eerste honkbalteam dat naar Rotterdam USA mocht   

 Door de lens van Hartog (263-264)

    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.

        

 264) Wooncentrum de Zonnetrap in 
Lombardijen heeft een bijzondere 
vormgeving. De foto is van 25 sep-
tember 1979. Verhalen zijn welkom op 
reinw@telfort.nl   

 263) Foto's als deze zijn niet meer te maken van de Botlekbrug, toen vastgelegd op 21 april 
1979. Wie weet bijzonderheden van deze voormalige oeververbinding?   
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Reünie De Klaproos
Voor een reünie in november zoek ik 
oud-Klaprozen, die gewerkt hebben 
bij “De Klaproos” in Capelle aan de 
IJssel en Rotterdam, de winkel waar ik 
20 jaar geleden werkte. Wie weet of is 
een oud medewerker van de Klaproos? 
Neem contact op met ymwillemse@
upcmail.nl dan krijg je de uitnodiging 
thuisgestuurd.

Yvonne van Veggel - Willemse

Persil en Verdraagzaamheid
In mijn jonge jaren gedurende de 
oorlog werd dit lied gezongen door 
óf Willy Derby, óf Louis Davids. Wat 
zou ik de hele tekst nog graag een keer 
willen kunnen zingen; maar van die 
tekst ken ik nog slechts enkele regels ! 
En die luiden als volgt:

Wat een meisje weten moet,
wanneer ze wil gaan trouwen
Dat ze altijd al haar goed
met Persil moet behou’en
In het huwelijk beste meid
daar win je het altijd
Met Persil en verdraagzaamheid
Moderne jonge meisjes...

en hier houdt het dan op voor wat 
betreft mijn herinnering. Is er bij onze 
ouderen wellicht nog iemand die de 
volledige tekst kan produceren, of 
misschien zelfs het reclameschijfje 
in bezit heeft? Het zou mij een waar 
genoegen zijn het liedje nog een keer 
volledig te kunnen horen!

Joop Witkamp (1932)
Zuidersingel 174
Barendrecht
witjowi@kpnmail.nl

Memorabilia WO II gezocht
Docent geschiedenis zoekt originele 
kranten, brochures of andere spullen 
uit de tijd van de Tweede Wereld-
oorlog. Reacties naar: wbaartman@
upcmail.nl

Groenhorst
Wie kan mij helpen aan informatie of 
documentatie (foto’s) van het vroegere 
café-paviljoen op het Lloyd-terrein. 
Ik meen dat het Groenhorst heette. 
Hier heb ik, toen ik in 1961 bij de 
Kon. Rott. Lloyd ging varen, met mijn 
(stap)maten mijn eerste biertje gedron-
ken. Daarna gingen we soms door 
naar Land’s End bij de Boompjes.
Mijn eerste reis was op de ms. Wo-
nosobo. Daarna op de ms Wonosari. 
Nog als ketelbinkie. Al snel werd ik 
matroos en monsterde op de ss Water-
man, een Victorie-schip omgebouwd 
tot emigrantenschip, onder andere 
naar Australië. Als je geen schip had, 
kon je bij de Lloyd ook bijwerken. 
De Willem Ruys was net binnenge-
lopen en dan stonden wij met lange 
bamboestokken en verfrollers de huid 
met zilverpaint te rollen. Ik lag via de 
Lloyd in de kost, vlakbij de maat-
schappij. Vijf minuten lopen. Ik ging 

er ook wat praktijkervaring opdoen 
op de hooizolder aan de kade. Daar 
leerde je touwladders en loodslad-
ders maken en eenvoudige splitsen en 
knopen die je gebruikte aan boord van 
de schepen. Via het schooltje aan de 
Wilhelminakade heb ik het volma-
trozen-sloepengastdiploma gehaald. 
Daarna nog vele vrachtschepen gehad. 
Mijn laatste reis bij de HAL was op de 
ss Nieuw-Amsterdam. In New York 
stapte ik over op de ss Rotterdam.

Bertus v.d. Vis
Roerdompplein 4
4131 CP Vianen

Computer Hobby Centrum 
begint weer
In wooncentrum De Aarhof in 
Zevenkamp wordt iedere woensdag 
van 10.00 tot 16.00 uur computer-
hulp geboden aan wie dat maar wil. 
Woensdag 26 september is er van 
13.30 tot 15.30 uur ‘Open Huis’, waar 
u kunt aangeven wat uw belangstel-
ling heeft. U kunt gewoon binnenlo-
pen. Het Computer Hobby Centrum 
beschikt over vier ervaren compu-
terdeskundigen die u op individuele 
basis helpen met Windows (versie 7 of 
10), Word (tekstverwerking) of Excel 
(rekenprogramma), het gebruik van 

Internet, het ontvangen en versturen 
van emailberichten met een PC, een 
tablet, iPad of smartphone, het gebruik 
van sociale media, foto’s bewerken, 
internet bankieren, Skype, en nog veel 
meer. Het centrum heeft eigen appara-
tuur voor gebruik tijdens de lessen. 
Ook kunnen foto’s, dia’s en video’s 
op dvd of cd worden gezet, casset-
tebandjes gedigitaliseerd en kleinere 
reparaties aan computerapparatuur 
worden uitgevoerd. Het Computer 
Hobby Centrum vindt u in Gebouw 
1 van Wooncentrum ‘De Aarhof’ in 
Rotterdam-Zevenkamp op de 1e ver-
dieping aan het adres Aar 249a. Bij de 
ingangsdeur hangt aan de linkerzijde 
een naambordje met bel. Wie meer in-
formatie wil kan contact opnemen met 
Frits Wickerhoff op tel. 06-51792880 
of via email f.wickerhoff@upcmail.nl.

Wie kent dit gedichtje?
Een vriendin van mij vond een oud 
schoolschriftje met gedichtjes van 
rond 1950. Zij vroeg zich af wie de 
gedichtjes geschreven zou hebben en 
heeft er een voorbeeld van gegeven:

Er was er us
Een papa mus
Die riep: Als je me nu
Mijn grut ligt in de regen
Ik koop een paraplu
Maar nadat ‘t geregend had
Bescheen de zon zijn bol
Dus zei de mus gesust:
Nu wil ik een parasol.

Wie kan dit gedichtje ‘thuisbrengen’ ?

John Collee
johncollee@hotmail.com

Supportloop Rotterdam
Zondag 30 september organiseert 
Stichting PGO Support de tweede 
editie van de Supportloop: een fond-
senwervend wandelevenement van 
en voor patiëntenorganisaties. Ruim 
tweehonderd deelnemers verschijnen 
aan de start en gaan die dag samen 
op pad in de groene omgeving van 
Bergschenhoek, vlakbij Rotterdam. 
U kunt ook meedoen! Uw deelname 
betekent niet alleen een financieel 
steuntje in de rug, maar u draagt 
bovenal gezamenlijk het belang van 
patiëntenorganisaties uit. Steun de 
patiëntenbeweging en wandel mee 
op zondag 30 september. Inschrijven 
doet u via www.supportloop.nl. Voor 
€ 25 steunt u één van de patiënten-
organisaties en geniet u bovenal van 
een geheel verzorgde middag en een 
mooie wandeling. U kunt kiezen een 
route van drie, vijf of tien kilometer te 
wandelen. De twee kortste routes zijn 
goed begaanbaar voor mindervaliden. 
Kunt u niet meewandelen, maar wilt 
u de patiëntenorganisaties graag steu-
nen? Koop dan voor € 5 per stuk loten 
voor de Supportloop Loterij. U maakt 
dan bovendien kans op mooie prijzen. 
Meer info: www.supportloop.nl/

Reünie Kersten Hunik
Voor oud-kantoormedewerkers van 
het bekende, niet meer bestaande, 
Scheepvaart- en Transportbedrijf Ker-
sten Hunik, willen wij begin 2019 een 
reünie organiseren. Oud-collega’s die 
deze reünie willen bijwonen worden 
verzocht zich aan te melden op onder-
staand emailadres.

Cor Hardam / Fred Dormits
khreunie@outlook.com

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.

Architect Sybold van Ravesteyn
Hans van Oosten (oost4242@planet.nl) uit Zevenbergen herkent op foto 
260 in ‘Rotterdam gefotografeerd’ in DOR van 21 augustus de persoon 
naast prins Bernard. “Dit is volgens mij architect Sybold van Ravesteyn, de 
ontwerper van diverse bouwwerken in diergaarde Blijdorp. Ook het ontwerp 
voor het oude Rotterdamse Centraal Station is van zijn hand.’’
Magda Visser-van Lambalgen (deonrustmoerdijk@telfort.nl) uit Moerdijk is 
in haar antwoord iets completer en kon dat zijn, doordat ze het blad ‘Blijdorp 
Geluiden’ van 1979 raadpleegde en daar dezelfde foto in aantrof. “Z.K.H. 
Prins Bernhard is in gesprek met Ir. S. van Ravesteyn, de architect die 
Diergaarde Blijdorp ontworpen heeft. Wat meer op de achtergrond: Ir. D. van 
Dam, toen directeur van Diergaarde Blijdorp.”

Seniorenmiddag RDM
In de RDM Kantine, zoals het Dokkaf-
fee sinds vorig jaar heet, gevestigd in 
de voormalige Centrale Kantine op het 
RDM-terrein, is donderdag 11 oktober 
weer een Seniorenmiddag voor oud-
collega’s en iedereen die op enigerlei 
wijze ooit verbonden is geweest aan 
de RDM. Aanvang 14.00 uur. Kantine 
open: 13.30 uur.
Het bijwonen van deze Seniorenmid-
dag is gratis. De consumpties zijn voor 
uw eigen rekening.
Het aantal bezoekers blijft groeien. Vo-
rig jaar waren dit er 125, waaronder tot 
ons grote genoegen, een aantal nieuwe 
‘oud-collega’s’ en wij hopen dat dit 
ook dit jaar weer het geval zal zijn. We 
weten dat het vorig jaar allemaal een 
beetje behelpen was met de ruimte, 
maar we hebben de garantie dat de 
zaal in ieder geval voor ons is gereserveerd, maar we kunnen ook gebruik maken van de kantine. Hoewel deze kantine niet gesloten zal zijn voor andere gasten, heb-
ben we voldoende ruimte om er met elkaar een gezellig middag van te maken. Zoals u weet hebben we geen eigen middelen behoudens een jaarlijkse gulle bijdrage 
van een van onze trouwe bezoekers, waardoor we in de gelegenheid zijn ook bezoekers die geen mailadres hebben, middels een brief uit te nodigen en de daarvoor 
benodigde postzegels te kopen. Helpt u ons met een kleine bijdrage om er op donderdag 10 oktober 2019 iets bijzonders van te maken? Op de seniorenmiddag staat 
hiervoor een collectebus of spaarpot op de inschrijftafel bij Irene. Heeft u nog vragen of eventueel suggesties voor deze middag, dan kunt u contact opnemen met 
één van de bestuursleden Gijs de Leeuw (0181-632877-gijsl69@ziggo.nl), André van Gelderen (010-4321431 a.j.gelderen@gmail.com) of Irene van Wunnik010-
7864509-irenewunnik@msn.com).
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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.

Mevrouw Dubbeldam
In mijn tienerjaren, tussen 1953 en 
1958, kreeg ik orgelles van mevrouw 
Dubbeldam. In die tijd was alleen het 
transept van de Laurenskerk klaar 
en werd er hard gewerkt aan het 
herstel van het schip. Regelmatig gaf 
mevrouw Dubbeldam een concert op 
het transeptorgel, daar hoog aan de 
muur, en dan mocht ik registreren. Ik 
vond het een grote eer. Er kwamen 
veel mensen luisteren. Toen ik daarna 
in Eudokia in de verpleging ging, was 
dat voor mij afgelopen. Maar ik heb 
nog een prachtige herinnering aan 
een Adventsconcert van mevrouw 
Dubbeldam. De echte kaarsen in de 
kroonluchters brandden en zij speelde 
o.a. op het koororgel. Wat, dat weet ik 
niet meer, maar nooit heeft muziek me 
meer geraakt dan toen. Dat gevoel, ik 
noem het “heimwee naar de hemel”. 
Als ik eraan denk ontroert het me nog. 
Jet Dubbeldam kreeg als eerste vrou-
welijke organist de Prix d’ Excellence, 
was jarenlang stadsorganiste in de 
Burgerzaal van het stadhuis, waarvoor 
ze in 2013 onderscheiden werd met de 
Erasmusspeld. Ook ontving ze dat jaar 
het draaginsigne in goud met briljant 
van de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Februari dit jaar 
is Jet Dubbeldam op 87-jarige leeftijd 
overleden. Levenslang blijf ik dank-
baar voor wat ze me gegeven heeft.

Arijanna Vos
arijannavos@ziggo.nl

Graansilo
Rotterdammers hebben weinig gevoel 
voor historie. Dat zal wel z’n oor-
sprong hebben in de grote opruimwoe-
de na het bombardement. Geboren en 
opgegroeid op Zuid weet ik niet beter 
dan dat de betonnen kolos op de hoek 
van de Brielselaan en de Maashaven 
de Graansilo is. Nu hoor ik dat de 
naam van het gebouw is veranderd in 
‘Maassilo’. Waarom eigenlijk? In Am-

sterdam gaan ze daar beter mee om; 
in de Westergasfabriek worden tegen-
woordig TV-programma’s opgenomen, 
maar het gebouw heeft de vertrouwde 
naam behouden en herinnert zo aan de 
vroegere functie.

Leo Verhoef
Sleutelbloem 1
Brummen
verhoef.z_l@hccnet.nl

De Grote Kerk
Vroeger werd de Laurenskerk meestal 
Grote Kerk genoemd. Dit stamt 
mogelijk uit de tijd dat de Hervormde 
Kerk de staatskerk was. Met mijn 
grootvader en vader ben ik daar 
naar kerkdiensten geweest. Dit was 
uiteraard voor 1940. Mijn ouders zijn 
in deze kerk getrouwd, ik geloof in 
1927, nog achter het koperen hek, 
dat toen het koor afsloot. Dit hek is 
gerestaureerd, maar heeft niet de oude 
plaats teruggekregen. Na de dienst 
liepen we dan het koor rond, ik vond 
dat kolossaal allemaal. Van het orgel, 
toen het grootste van Nederland, 
herinner ik me niets; merkwaardig 
eigenlijk. Veel later heb ik gehoord 
dat het vier klavieren had en er ook 
een klokkenspel in was. Ik heb nog 
muziek van Samuel de Lange, op dat 
orgel gecomponeerd en er uitgevoerd 
door de heer De Vries, die met rood en 
blauw krijt op de partituur aangaf wat 
de registranten moesten doen (links en 
rechts geplaatste registers). Dit weet ik 
van Chr. De Goey, de organist van de 
Koninginnekerk die dit allemaal heeft 
meegemaakt.
Nog in de oorlog, toen de meeste puin 
geruimd was, gingen wij straatjongens 
daar rondkijken. Van veel huizen was 
alleen de kelderverdieping er nog, 
soms betegeld en wel. Zo zij we dus 
ook de ruïne van de Laurens binnen-
geklommen. We vonden dat wel een 
beetje eng, er lagen namelijk ook nog 
botten die uit de ook verwoeste graven 
waren gekomen. In 1955 ongeveer 

was de restauratie in volle gang, ook 
van de toren. Ik ben toen met twee 
collega’s (wij werkten op de Coolsin-
gel) de toren op geweest. Dit met een 
bouwlift die aan de buitenkant was. 
De uitvoerder, de heer Hartingsveld, 
heeft ons toen veel verteld. Ook over 
het Hemony carillon. In 1940 was 
een eerdere restauratie nog niet zo ver 
gevorderd dat het carillon weer boven 
geplaatst kon worden. Zodoende is 
dit ook niet stukgevallen en men heeft 
er onderin de toren een betonlaag op 
gelegd. De Duitsers wilden later een 
carillon van Rotterdam hebben, dat 
van de Laurens of het klokkenspel van 
het stadhuis. Men heeft toen de klok-
ken van het stadhuis afgestaan

Dick van Dipte
Oostvoorne
dvdipte@outlook.com

Relletje
Volgens mij is er in de jaren zestig 
een keer een relletje geweest over een 
concert in de Laurenkerk van Louis 

van Dijk, de jazzpianist, die toen Cho-
pin heeft gespeeld op het orgel. Ik heb 
dit concert bijgewoond, maar buiten 
stonden mensen te protesteren, omdat 
hier pianomuziek op een kerkorgel 
werd gespeeld. Misschien is er iemand 
die er nog iets meer over weet.

G. Poldervaart
gerritpoldervaart@gmail.com

Broedersschool op Putselaan
De foto in De Oud-Rotterdammer van 
de St. Louisschool op de Putselaan 
raakte mij diep. Als kind zat ik op 
die school. Er waren vijf broeders die 
lesgaven en één meneer. Ik zat in de 
klas bij de overste, broeder Lebuinus. 
Hij gaf veel huiswerk, wat fijn was, 
leerde ons klassieke muziek wat fijner 
was en gaf mij tussen de middag een 
witte boterham met hagelslag, wat 
het fijnst was. Op 9 mei 1940 om half 
vier stapte ik de school uit en zwaaide 
naar hem. De volgende dag was hij 
dood. Op de eerste oorlogsdag joegen 
Duitsers hem het klooster uit, de ko-

gelregen in. Toen ik het hoorde, was ik 
thuis met al mijn broertjes en zusjes. 
Ik ging op de WC om te huilen, want 
zij mochten mijn tranen niet zien.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Eend te water
In De Oud-Rotterdammer van 21 
augustus stond een foto van een 
verdronken Eend (auto). Deze foto is 
niet genomen op de Aelbrechtskade, 
maar op de Spangensekade. Ik was de 
veroorzaker van dit tafereel.
Ik ben in 1938 als zelfstandig gara-
gehouder begonnen op de Spangen-
sekade; tegenwoordig noemt men 
dit ZZP’er. Een klant van mij had de 
Eend ter reparatie neergezet voor mijn 
garage. Die dag was het heerlijk weer 
en ik besloot de auto op de kade langs 
het water neer te zetten en ter plekke 
na te kijken. Omdat ik die middag nog 
een andere auto moest ophalen én on-
derdelen voor de Eend moest kopen, 
besloot ik tramlijn 16 op de Mathenes-
serdijk te nemen. Eenmaal in de tram 
hoorde ik van alle kanten sirenes van 
politie, brandweer en ambulances. 
Over de Mathenesserbrug rijdend zag 
ik tot mijn grote schrik een auto in het 
water liggen met zijn kont omhoog; 
mijn Eend! Ik kon wel onder de bank 
kruipen van ellende. Wat te doen? 
Ik was bang en vroeg mij af hoe dit 
had kunnen gebeuren. Bij terugkomst 
zag ik dat de Eend was afgevoerd. Ik 
belde de politie en vroeg waar de Eend 
gebleven was. Deze bleek afgevoerd 
naar de Boezembocht. Ik nam contact 
op met de klant, maar die wist al wat 
er gebeurd was (zijn vader werkte bij 
de politie). De Eend was total loss. Ik 
heb de klant een Citroën Dyane gege-
ven. De reden dat de Eend het water 
opzocht? Ik was vergeten hem op de 
handrem te zetten!

Pieter Nieuwenhout
africathenetherlands@gmail.com

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

Andere elftalfoto
De elftalfoto die onlangs in De Oud-Rotterdammer stond was een verkeerde 
elftalfoto. Deze keer de juiste. Henk Boender (hboender@chello.nl) her-
kende: van links staand Bep de Haan, Ivo Blom, Bram Peper, Wim en Martin 
Stok. Geknield uiterst rechts Bertus Vermulm. Peter den Tek (pj.dentek@
Rotterdam.nl). “De foto is van 2 april 1982 met burgemeester Bram Peper 
als gastspeler van AZ’67. Bram Peper is/was speler van het Team Stadhuis 
Rotterdam. V.l.n.r. staan trainer Bep de Haan (chef Beveiliging), Ivo Blom, 
hoofd van het kabinet van de burgemeester, Bram Peper en Wim Stok (chef 
keuken). Zittend ?, Ab Outjes (stadhuisschilder) en bode Bertus Vermulm.’’

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. traktement; 7. plaats in Noord-Holland; 12. zwaar en lomp; 13. eetbaar knolgewasje; 14. grote loofboom; 15. autokenteken 
IJsland; 17. aanwijzend voornaamwoord; 19. agrariër; 21. muzieknoot; 22. oude lap; 24. mooi voorjaarsweer; 27. gereformeerd 
(afk.); 28. listig en slim; 30. uitroep van schildwacht; 31. Europeaan; 32. graanstengel; 33. dun en mager; 35. bosgod (duivel); 
37. klein zeilvaartuig; 38. ondoordringbaar bos; 41. karaat (afk.); 42. tropische vrucht; 44. deel van gelaat; 46. kledingstuk; 47. 
reisdocument; 48. gebak gevuld met pudding; 49. rivier in Duitsland; 50. hemellichaam; 52. binnenste deel; 54. katachtig roof-
dier; 56. namaak (vervalst); 58. toorts; 61. lidwoord; 62. stijlperiode in de kunst; 64. bepaalde hoeveelheid; 65. praal (opsmuk); 
67. reuzenslang; 68. zuinige verlichting; 70. groot ongeluk; 72. zuigspeentje; 73. auto met open dak; 76. aardkluit; 77. niet 
deelbaar door twee; 78. eiland in Indonesië; 79. katholiek sacrament; 81. muzieknoot; 82. gestoord (crazy); 83. land of staat; 
84. beteuterd; 86. ontevredenheid; 87. grootste land ter wereld.
 
Verticaal
1. Europeaan; 2. kiloliter (afk.); 3. de schepper; 4. insectenetend zoogdiertje; 5. Nederland dialect; 6. ingevende gedachte 
(plan); 7. roofdier op de noordpool; 8. melkklier; 9. Europeaan; 10. displaced persons (afk.); 11. middeleeuwse Scandinaviër; 16. 
muzieknoot; 18. telwoord; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. duinvallei; 23. deel van hand; 25. opgedragen werk; 26. mari-
huana (hasj); 27. hoffeest; 29. ontwerper van websites; 32. ouderwets vervoermiddel; 34. paleis in Apeldoorn; 36. deel van fiets; 
37. confiture op brood; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. eenjarig kalf; 42. benul (notie); 43. behoeftige toestand; 45. droog 
en kaal; 46. tuinafsluiting; 51. Engels telwoord; 53. knaagdier; 54. afbeelding ter legitimatie; 55. afdruk van het knijpen; 56. ake-
lig; 57. balsport te paard; 59. harde slag; 60. deel van Zweden; 62. deel van een automotor; 63. deel van een huis; 66. elektrisch 
geladen materieel deeltje; 67. sportattribuut; 69. deodorant (afk.); 71. in de grond levend zoogdier; 73. drinkgelegenheid; 74. 
kleine hoeveelheid; 75. werpen van kruis of munt; 78. drankbuffet; 80. anticonceptiemiddel; 82. meervoud (afk.); 85. familielid.

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloot aan bij de afgelopen zomer en luidde:

En nu maar hopen op een lekkere nazomer

Velen hadden de juiste oplossing weer gevonden en stuurden ‘m in. Uit al die inzendingen hebben we vijf prijswin-
naars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegestuurd voor de Kampeer- en Caravanbeurs, die van 10 tot 
en met 14 oktober wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De prijswinnaars zijn: T. van Gilst, Diny Goedhart, 
Pim Buskens, Guus Roels en A.C. Meure.

Voor de puzzel van deze keer hebben 
we ook weer vijf leuke prijzen. Deze 
keer betreft het toegangskaarten 
voor KreaDoe, de beurs over crea-
tief actief zijn, die van 31 oktober 
tot en met 4 november wordt ge-
houden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 27 
SEPTEMBER 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rot-
terdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel 
ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.
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51 46 8 74 35 75 31 41 48

25 39 2 64 32 61 36 11 40 87 27 49 83 65

Horizontaal 1. traktement; 7. plaats in Noord-Holland; 12. zwaar en lomp; 13. eetbaar knolgewasje; 14.
grote loofboom; 15. autokenteken IJsland; 17. aanwijzend voornaamwoord; 19. agrariër; 21. muzieknoot;
22. oude lap; 24. mooi voorjaarsweer; 27. gereformeerd (afk.); 28. listig en slim; 30. uitroep van schild-
wacht; 31. Europeaan; 32. graanstengel; 33. dun en mager; 35. bosgod (duivel); 37. klein zeilvaartuig; 38.
ondoordringbaar bos; 41. karaat (afk.); 42. tropische vrucht; 44. deel van gelaat; 46. kledingstuk; 47. reis-
document; 48. gebak gevuld met pudding; 49. rivier in Duitsland; 50. hemellichaam; 52. binnenste deel; 54.
katachtig roofdier; 56. namaak (vervalst); 58. toorts; 61. lidwoord; 62. stijlperiode in de kunst; 64. bepaalde
hoeveelheid; 65. praal (opsmuk); 67. reuzenslang; 68. zuinige verlichting; 70. groot ongeluk; 72. zuig-
speentje; 73. auto met open dak; 76. aardkluit; 77. niet deelbaar door twee; 78. eiland in Indonesië; 79.
katholiek sacrament; 81. muzieknoot; 82. gestoord (crazy); 83. land of staat; 84. beteuterd; 86. ontevre-
denheid; 87. grootste land ter wereld.

Verticaal 1. Europeaan; 2. kiloliter (afk.); 3. de schepper; 4. insectenetend zoogdiertje; 5. Nederland dia-
lect; 6. ingevende gedachte (plan); 7. roofdier op de noordpool; 8. melkklier; 9. Europeaan; 10. displaced
persons (afk.); 11. middeleeuwse Scandinaviër; 16. muzieknoot; 18. telwoord; 20. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 21. duinvallei; 23. deel van hand; 25. opgedragen werk; 26. marihuana (hasj); 27. hoffeest; 29.
ontwerper van websites; 32. ouderwets vervoermiddel; 34. paleis in Apeldoorn; 36. deel van fiets; 37. con-
fiture op brood; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. eenjarig kalf; 42. benul (notie); 43. behoeftige toe-
stand; 45. droog en kaal; 46. tuinafsluiting; 51. Engels telwoord; 53. knaagdier; 54. afbeelding ter legitima-
tie; 55. afdruk van het knijpen; 56. akelig; 57. balsport te paard; 59. harde slag; 60. deel van Zweden; 62.
deel van een automotor; 63. deel van een huis; 66. elektrisch geladen materieel deeltje; 67. sportattribuut;
69. deodorant (afk.); 71. in de grond levend zoogdier; 73. drinkgelegenheid; 74. kleine hoeveelheid; 75.
werpen van kruis of munt; 78. drankbuffet; 80. anticonceptiemiddel; 82. meervoud (afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

,

Prijswinnaars Grote DOR-
Enquete
Belofte maakt schuld en die lossen we 
bij deze in! In de zomer stond in deze 
krant De Grote DOR Enquete, die 
ons wijzer moest maken over hoe de 
krant door de lezers wordt ervaren. We 
mogen wel zeggen dat dit meer dan 
gelukt is, want het aantal inzendingen 
was enorm en er kwamen naast veel 
waardering ook heel aardige sug-
gesties uit waar we ons voordeel mee 
kunnen doen. We beloofden dat we 
onder de inzenders een aantal prijzen 
zouden verloten. Inmiddels hebben 
we geloot en hieronder leest u de 
winnaars!

Twee toegangskaarten voor de Spido 
gaan naar: Bram Theunissen (Breda) 
en Maria Lidwina Leeren (Rotterdam)
Twee toegangskaarten voor het Belas-
ting- en Douanemuseum gaan naar: 
Gina Bierhuis (Hoogvliet) en G.H. 
Karaivanof (Rozenburg)
Twee toegangskaarten voor Cinerama 
Filmtheater Rotterdam gaan naar: Mar-
got Bensmann-van Gent (Rotterdam) 
en Ferry Piket (Rotterdam)
Twee toegangskaarten voor Glow Golf 
De Kuip gaan naar: Nico van Assen en 
Gerard van Campenhout.
Twee toegangskaarten voor Zondag-
ochtendconcerten in de Doelen gaan 
naar: Henny Schikhof (Barendrecht) 
voor het concert van Bill Baker op 

25 november, C.J. Rook-Harrewijn 
(Krimpen aan den IJssel) voor het 
concert van Lenny Kuhr op 16 decem-
ber en Annie Dingenouts-van Gogh 
(Schiedam) voor het concert van Carel 
Kraaijenhof en Juan Pablo Dobal op 
27 januari.
Boekenpakketten met boeken over Rot-
terdamse wijken in de 20ste eeuw gaan 
naar: Adriana Maria de Jonge (Rotter-
dam) en Carole Loakman (Rotterdam)

Wij danken alle deelnemers aan de 
enquete nogmaals voor hun bereidwil-
lige medewerking. Uw inbreng wordt 
zeer op prijs gesteld!

Pleegouders
Het heeft mij heel wat gedaan toen ik 
in De Oud-Rotterdammer drie foto’s 
zag; een van het RTM-gebouw aan 
de Rosestraat en twee foto’s met de 
stoomtrein, bij het artikel ‘Een paar 
daagjes uit logeren’. Ja, het was de 
zomer van 1942 toen ik als kind van 9 
jaar alleen de gevolgen van de oorlog 
moest zien te verwerken, zonder 
ouders, broer en zusje. Ik woonde in 
het kinderhuis met 36 andere jongens, 
maar dat hielp mij niet mijn verdriet 
te verwerken. Wel hielp mij heel erg 
de uitnodiging met vijftien andere 
kinderen mee te gaan op zomerva-
kantie naar Elkerzee, Schouwen-Dui-
veland. We werden met deze vijftien 
kinderen naar het RTM -gebouw 

aan de Rosestraat gebracht om per 
stoomtram naar onze vakantiebestem-
ming te gaan. Dat was eerst zo’n vijf 
kwartier naar Numansdorp, toen met 
de boot via Overflakkee naar Zijpe op 
Schouwen-Duiveland. Dat was ook 
weer zo’n vijf kwartier. Daarna met de 
stroomtram richting Elkerzee. Na een 
uurtje waren wij daar. Daar werden 
we opgewacht door 25 personen die 
hun vakantieganger kwamen ophalen. 
Het waren hartstikke lieve mensen, 
maar meestal verstonden we ze niet! 
Schouwen-Duiveland was toen nog 
een gesloten gemeenschap met een 
eigen taal. Ik kwam bij mensen die ik 
later als mijn pleegouders ben gaan 
beschouwen, te weten Oom Sam en 
Tante Lena Eenenaam. Wat waren 
deze mensen lief voor mij. Ik heb 
er altijd contact mee gehouden, ook 
samen met mijn fantastische vrouw 
en later met onze twee dochters. We 
hebben er heel wat vakanties gevierd 
en zijn er ook geweest om te helpen na 
de Watersnoodramp in 1953. Ik hoop 
dat u begrijpt wat die drie foto’s in De 
Oud-Rotterdammer van 4 september 
2018 voor mij betekenden. Alleen had 
ik er als kop boven gezet: ‘Op weg 
naar liefde en begrip!

M. Sterkman
Rodaristraat 296
3066 LD Rotterdam
m.sterkman@tele2.nl

Vliegtuigfoto Piet Smit
Jaap Bergers (tbergers@outlook.com) reageert graag op de vliegtuigfoto met 
leerlingen van de bedrijfsschool van de scheepswerf en machinebouw Piet 
Smit jr. in DOR van 7 augustus. “Ik poseer als vierde van rechts op tweede 
rij, met zwart vest met twee lichte steppen erop en een zwarte broek. Mijn 
nummer bij Piet Smit was 223. Mijn leermeester was mijnheer Valentijn. Hij 
had zijn kantoortje boven het luchtslangenhok. Leraar Visser was eveneens 
een fijn mens. Op maandagochtend hadden we eerst tekenen en om 12 uur 
gingen we naar de leerschool. Tussen de middag voetbalden we meestal op 
het plein bij snoepjesfabriek Van Melle. Er speelde ook ene Toon Meerman 
mee, die ook voetbalde bij Feyenoord. ‘s Avonds moesten we naar de Nico-
laas Witsenschool voor scheepsbouwvakken in de Oranjeboomstraat voor les 
in vaktekenen.” Ook voor Joop Klein (joopklein@caiway.nl) in Krimpen aan 
den IJssel was de foto in DOR een verrassing.”Ik ben inmiddels 78 jaar en 
herken nog veel jongens waarmee ik op de bedrijfsschool van Piet Smit heb 
gezeten. Geheel links baas Van Putten en als derde van rechts baas Meinders. 
Graag geef ik nog een aantal achternamen: Hofman, Draat, Maliepaard, 
Joppe, lange Kees de Graaf en Eggen.’’

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. traktement; 7. plaats in Noord-Holland; 12. zwaar en lomp; 13. eetbaar knolgewasje; 14.
grote loofboom; 15. autokenteken IJsland; 17. aanwijzend voornaamwoord; 19. agrariër; 21. muzieknoot;
22. oude lap; 24. mooi voorjaarsweer; 27. gereformeerd (afk.); 28. listig en slim; 30. uitroep van schild-
wacht; 31. Europeaan; 32. graanstengel; 33. dun en mager; 35. bosgod (duivel); 37. klein zeilvaartuig; 38.
ondoordringbaar bos; 41. karaat (afk.); 42. tropische vrucht; 44. deel van gelaat; 46. kledingstuk; 47. reis-
document; 48. gebak gevuld met pudding; 49. rivier in Duitsland; 50. hemellichaam; 52. binnenste deel; 54.
katachtig roofdier; 56. namaak (vervalst); 58. toorts; 61. lidwoord; 62. stijlperiode in de kunst; 64. bepaalde
hoeveelheid; 65. praal (opsmuk); 67. reuzenslang; 68. zuinige verlichting; 70. groot ongeluk; 72. zuig-
speentje; 73. auto met open dak; 76. aardkluit; 77. niet deelbaar door twee; 78. eiland in Indonesië; 79.
katholiek sacrament; 81. muzieknoot; 82. gestoord (crazy); 83. land of staat; 84. beteuterd; 86. ontevre-
denheid; 87. grootste land ter wereld.

Verticaal 1. Europeaan; 2. kiloliter (afk.); 3. de schepper; 4. insectenetend zoogdiertje; 5. Nederland dia-
lect; 6. ingevende gedachte (plan); 7. roofdier op de noordpool; 8. melkklier; 9. Europeaan; 10. displaced
persons (afk.); 11. middeleeuwse Scandinaviër; 16. muzieknoot; 18. telwoord; 20. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 21. duinvallei; 23. deel van hand; 25. opgedragen werk; 26. marihuana (hasj); 27. hoffeest; 29.
ontwerper van websites; 32. ouderwets vervoermiddel; 34. paleis in Apeldoorn; 36. deel van fiets; 37. con-
fiture op brood; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. eenjarig kalf; 42. benul (notie); 43. behoeftige toe-
stand; 45. droog en kaal; 46. tuinafsluiting; 51. Engels telwoord; 53. knaagdier; 54. afbeelding ter legitima-
tie; 55. afdruk van het knijpen; 56. akelig; 57. balsport te paard; 59. harde slag; 60. deel van Zweden; 62.
deel van een automotor; 63. deel van een huis; 66. elektrisch geladen materieel deeltje; 67. sportattribuut;
69. deodorant (afk.); 71. in de grond levend zoogdier; 73. drinkgelegenheid; 74. kleine hoeveelheid; 75.
werpen van kruis of munt; 78. drankbuffet; 80. anticonceptiemiddel; 82. meervoud (afk.); 85. familielid.
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Stichting Humanitas

Postbus 37137 

3005 LC Rotterdam

(010) 27 13 800

klantenservice@stichtinghumanitas.nl

www.stichtinghumanitas.nl

Volg ons op

Op deze pagina informeren wij u over 

activiteiten, projecten en nieuwe 

ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Humanitas Nieuws!

Pianobegeleiders gezocht voor begeleiding zang in 
Humanitas-Akropolis (Rotterdam Hillegersberg)

Personeelstekorten in de zorg?
Humanitas werkt keihard aan oplossingen!

Bijeenkomst Humanitas Rouwcafé
Herinnermarkt op donderdag 4 oktober 2018

Tentoonstelling Rotterdammers van Humanitas 
in Museum Rotterdam

In zorgcomplex Humanitas Akropolis aan 
de Achillesstraat in Rotterdam Noord wor-
den tal van activiteiten georganiseerd voor 
ouderen maar ook voor mensen uit de wijk. 
Omdat de vaste vrijwilligers op leeftijd ra-
ken is men op zoek naar vervanging:

1. Een pianist(e) die het 30 leden tellende 
koor kan begeleiden. Repetities vinden 
plaats op de maandagavond van 19.00-

Vanaf 11 september presenteert Museum 
Rotterdam (Rodezand 26) in samenwerking 
met Sichting Humanitas een indringende 
fototentoonstelling genaamd ‘Rotterdam-
mers van Humanitas’. In de tentoonstel-
ling staan intieme portretten centraal van 
Rotterdammers die ondersteuning krijgen 
via de stichting. De serie vormt een ode aan 
de gewone man en vrouw die we op straat 
maar al te vaak achteloos voorbij lopen.

Net als 
M u s e u m 
R o t t e r -
dam wil 
st icht ing 
H u m a -
nitas een 
v e r s c h i l 
maken in 
de wijze 
waarop we 
tegen zorg 

en welzijn aankijken in deze stad. De serie 
Rotterdammers van Humanitas is dan ook 
geboren vanuit de gedachte dat je tegen de 
stroom in moet durven roeien. 

De fotoserie brengt deze verhalen naar bui-
ten en laat de mensen achter de verhalen 
zien. Via de portretten krijgt de bezoeker 
een goed beeld van hoe Humanitas on-
dersteuning biedt aan haar cliënten. Door 
middel van aandacht geven. Aandacht voor 
ouderen, voor kwetsbare groepen zoals 
slachtoffers van mensenhandel, chronisch 
zieken, ex- prostituees, jonge moeders, 
dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. 

De personeelstekorten zorgen voor pro-
blemen in de zorg. Dat is zo voor de korte 
termijn maar natuurlijk ook voor de lange 
termijn. Humanitas heeft dit op vele po-
dia al onder de aandacht gebracht en debat 
hierover gevoerd. Ook in de regionale en 
landelijke pers is er de afgelopen tijd veel 
aandacht geweest voor deze onderwerpen.
Humanitas werkt hard aan oplossingen. 

Dit studiejaar bijvoorbeeld starten er in 
nauwe samenwerking met o.a. het Albeda 
College, op verschillende plekken binnen 
Humanitas nieuwe groepen studenten. 
In totaal zal Humanitas in het studiejaar 
2018/2019 zo’n 400 studenten verwelko-
men. Zo startte maandag 27 augustus in 
de vestiging De Steenplaat al een groep 
met de opleiding Praktijkgestuurd leren 
VIG/Mz (Verzorgende IG gecombineerd 
met Maatschappelijke Zorg) en maandag 
3 september startten bij Humanitas Akro-
polis, studenten Dienstverlening niveau 2, 
volgens de praktijkroute. Het betreft hier 
een samenwerking met het Albeda College, 
die de docenten levert voor de theoretische 
lessen. De docenten bieden ook ondersteu-
ning bij de begeleiding van de studenten.

Deze groep studenten zal de komende tijd 
4 dagen per week komen werken en leren 
op de locaties Humanitas Akropolis en Zil-
verlinde. Ze worden breed opgeleid, in het 
profiel Helpende zorg & welzijn, Sport & 
Recreatie en facilitaire dienst. 
De deelnemende organisaties zijn behalve 
Humanitas ook Laurens, Facilicom, Wel-
zijn E25 en Excelsior4all. 

De zorg in het algemeen en Humanitas in 
het bijzonder is tegenwoordig continu op 
zoek naar personeel. Het aantal vacatu-
res is groot. Weet of kent u mensen die op 
zoek zijn naar een baan of misschien wel 
een vrijwilligersfunctie? Wijs hen dan op 
de mogelijkheden in de zorg! Dat kunnen 
ook zij-instromers of herintreders zijn.

21.00 uur. Verplaatsen van de repetitie 
avond is mogelijk als dit beter uit zou ko-
men en er is ook een zomerstop). Ook zijn 
we ook op zoek naar een dirigent(e) voor 
het koor. 
2. Een pianist(e) die op aanvraag de zang-
middag kan begeleiden. De zangmiddag is 
erg populair en is een vaste activiteit op 
de vrijdag van 14.30-15.30 uur. De middag 
wordt bezocht door ongeveer 60 bewoners.
3. Een pianist(e) die op dinsdag van 14.30-
15.30 uur gezellige sfeermuziek kan spelen 
voor een groep bewoners/bezoekers van 
ongeveer 30 personen en vindt wekelijks 
of op aanvraag plaats.
Reacties graag telefonisch via de Humani-
tas klantenservice 010 - 27 134 800, vraag 
naar Pauline van Wageningen.

Vragen over het verpleeghuis? 
Snelle opname gewenst? 

Bij elkaar blijven ondanks verpleeghuisopname?

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800

Op donderdag 4 oktober aanstaande bent 
u van harte welkom op de Herinnermarkt 
van het Rouwcafé van Humanitas. 

Iets tast-
baars wat je 
bij je kunt 
dragen of 
waar je 
naar kunt 
k i j k e n , 
kan kracht 
geven bij 
verdriet en 
rouw. De 
Herinner-
markt is een verzamelplek van aanbieders 
die vorm geven aan herinneringen. Maak 
kennis met de ontwerpen van o.a. een 
goudsmid, glaskunstenaar, keramist, tex-
tielkunstenaar en tatoeëerder. Loop bin-

nen en deel herinneringen, vind troost in 
mooie objecten of doe mee aan een work-
shop. 

De markt vindt plaats van 14.00 tot 17.00 
uur in Inloophuis De Boei, Weimansweg 
70 – 72, 3075 MP Rotterdam. De toegang 
is gratis.

Het Rouwcafé is een ontmoetingsplaats 
voor mensen die een naaste hebben ver-
loren. Er is ruimte voor contact met lotge-
noten en er worden lezingen en workshops 
georganiseerd. Het Rouwcafé vindt iede-
re eerste donderdag van de maand plaats 
en wordt georganiseerd door Humanitas, 
www.stichtinghumanitas.nl, CVU Uit-
vaartzorg, www.cvu.nl  en Inloophuis De 
Boei, www.inloophuisdeboei.nl.
Meer informatie? Bel 06 30 41 92 14 of mail 
naar cvroom@stichtinghumanitas.nl.

Soms dwars door onderliggende wetten, 
Cao’s en regels heen.

“Ik ben voor kruisbestuiving met andere 
sectoren of andere partijen, om te voorko-
men dat we in hetzelfde kringetje blijven 
lopen. Een samenwerking tussen de zorg 
& welzijn instelling Humanitas en Museum 
Rotterdam is hiervan een mooi voorbeeld. 
Samen zijn we sterker, kweken we begrip 
en inzicht en komen we tot nieuwe ideeën”
aldus Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter 
van stichting Humanitas.

Van de complete serie portretten is een 
boek uitgegeven dat eveneens de titel 
“Rotterdammers van Humanitas’ draagt. 
De foto’s zijn van Marieke Odekerken en 
de portretteksten van Sander Grip. Het 
prachtig in kunstdruk uitgevoerde boek is 
te koop of te bestellen bij de goede boek-
handel en online bijvoorbeeld bij bol.com 
en kost € 24,95.

Humanitas 
verkozen tot 
Echt Rotterdams 
Erfgoed
Humanitas staat voor een inclusieve be-
nadering, waardoor mensen volwaardig 
onderdeel van de samenleving blijven. De 
verbindende kracht die zij uitstralen in 
hun werkwijze maakt hen Echt Rotterdams 
Erfgoed.  Omdat Humanitas zich al jaren 
zo hard inzet voor de medemens, zijn ze 
bestempeld als Echt Rotterdams Erfgoed. 
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