
  Wat was dat altijd gezellig en 
oh waarom moesten we juist 
naar bed als het nog leuker 
werd. Ik bedoel de verjaar-
dagen van mijn ouders, als 
de hele familie ‘s avonds op 
visite kwam. Ons huis in de 
Breitnerstraat was netjes 
aan kant en de vloer glad van 
de boenwas. Uiteraard in de 
mooie kamer, die normaal 
door de schuifdeuren, met 
donkergekleurd glas-in-lood, 
afgesloten was. Daar mocht 
je normaal nooit komen. Het 
was er ook altijd koud in de 
winter, herinner ik me, door-
dat daar de kolenkachel niet 
brandde.  

  Nee, het huislijke gebeuren speelde 
zich voornamelijk af in de woon-
kamer, waar ook de uitschuifbare 
eettafel met de zes stoelen stond. 
En de luie stoel van mijn vader met 
voetenbankje en de staande asbak met 
draaischijf. Leuk om mee te spelen 
als kind, waarbij je moest oppassen 
dat het hele gevaarte niet omdon-
derde, want dan waren de rapen gaar. 
Lagen de sigarenpeuken en de as op 
de grond, met afgrijzen gadegeslagen 
door mijn moeder, die net het hele 
huis gezogen had.

     Glazen met sigaretten 
Maar op zo’n feestdag gingen de 
schuifdeuren open en werd het 
bankstel in de mooie kamer aan-
gevuld met de eettafel-stoelen, die 
mijn moeder nog eens extra in de 
boenwas had gezet en de stoelen die 
in de slaapkamers stonden. Werden er 
glazen neergezet met sigaretten voor 

de gasten en de nodige asbakken. De 
kopjes en schotels van het mooie ser-
vies stonden ook al klaar, terwijl vader 
de drankvoorraad inspecteerde.
Een hele grote kan koffi e stond al te 
pruttelen toen de bel ging. Ome Jan, 
mijn favoriete oom omdat ie altijd 
zulke leuke grapjes maakte, samen 
met de wat stijve tante Ans uit Utrecht 
maakten hun opwachting. Moeizaam 
klommen ze de twee trappen omhoog. 
En na het kleffe zoenen, wat ik altijd 
een beetje uit de weg ging en het 
handen schudden zochten ze een leuk 
plaatsje in de kamer. Maar daar ging 
de bel alweer. Ome Simon, met een 
sigaar in de mond, en tante Andrea 
dienden zich aan. En nog wat familie-
leden. De dames keurig opgedirkt met 
een lekker luchtje en de heren in net 
pak met stropdas.

   Zeven broden 
Natuurlijk mochten de kinderen hel-
pen met het serveren van de koffi e en 
het trakteren van de door mijn moeder 
zelf gebakken koekjes. Of, als die 
niet zo goed gelukt waren, de speciale 
roomboterkoekjes van warme bakker 

Van den Bergh, die bij ons in de buurt 
op de Nieuwe Binnenweg zat. Naast 
de Leggende Hen, waar we altijd het 
broodbeleg haalden en een plakje 
worst kregen. Wonderlijk genoeg heb 
ik me als kind nooit gerealiseerd dat 
die Hen een vogelsoort was. Zo was 
die naam nu eenmaal van die winkel. 
En aan de andere kant de groenteboer, 
op de hoek met de Van Spijkstraat, 
waar een machine stond, die de 
aardappelen, met een hoop gerammel 
en veel water die onder dat apparaat 
vandaan lekte, van de schil ontdeed. Ik 
moest er vaak de boodschappen doen. 
Vooral voor het weekend, waarbij de 
overige klanten verbaasd opkeken als 
ik mijn bestelling bij de bakker deed. 
Zeven broden en een krentenbrood 
met spijs was dan ook zelfs in die tijd 
nog niet zo gewoon. Maar voor ons 
gezin van zeven personen de normaal-
ste gang van zaken.

   Advocaatje met slagroom 
Ondertussen ging het feestje bij ons 
thuis in de Breitnerstraat gezellig 
door. De koffi e was op en de drankjes 
werden geserveerd. Een advocaatje 

met slagroom was de favoriet van 
veel dames of een kersenlikeurtje. En 
een jonge borrel voor de heren of een 
biertje. Of allebei. En de schaaltjes 
met toast met wat lekkers erop.
Of het nieuwerwetse, dat mijn moeder 
eens uitprobeerde, nu ook zo in 
de smaak viel, werd niet helemaal 
duidelijk. Maar over de stronkjes 
rauwe bloemkool, die je in een sausje 
doopte, werd wel meesmuilend ge-
sproken in de familie.
Lekkerder vond ik zelf de met een 
plakje ham omwikkelde augurk. En 
nu was het oppassen voor ons. Je 
gedeisd houden was de boodschap. 
Rustig en zo onopvallend mogelijk in 
een hoekje naast een oom of minder 
strenge tante gaan zitten. Dus niet 
eentje die al vroeg begon te krijsen of 
de kinderen nog niet naar bed moes-
ten. Zodat een hele tijd later je moeder 
half verbaasd en half geamuseerd 
opmerkte dat je er nog altijd bij zat 
en naar de laatste roddels luisterde. 
Over dat andere familielid die ergens 
in Nijmegen woonde en de gewoonte 
had twee keer in het jaar een taxi te 
huren om op visite te komen. Die taxi 

stond dan de hele dag buiten bij ons in 
de straat te wachten voor de terugreis. 
De welgestelde heer uithangen, terwijl 
zijn vrouw krom lag als werkster om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Ja, 
zulke verhalen gingen erin als koek 
natuurlijk. Terwijl ik die oom best 
aardig vond, omdat ie altijd zijn vlees 
mijn bordje op schoof. Ook zo’n er-
gernis van mijn moeder: “en of ie het 
vlees soms niet lekker vond?”
Met rode oortjes hoorde ik al die 
verhalen aan. Maar eenmaal betrapt, 
moest je dan toch naar bed en die hele 
kamer vol ooms een hand geven en, 
nog erger, die tantes een kus. Maar 
terwijl de feestvreugde toenam, de 
nodige moppen getapt en er nog een 
biertje werd bijgeschonken, zat jij stil 
op het koude zeil van de overloop in 
je pyjama toch nog te luisteren naar 
al die verhalen. Klaar om naar je bed 
te sprinten, mocht je vader of moeder 
onverhoopt de trap op komen.

  Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
06-36305876
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RESERVEER ONLINE VIA THEATEROPHETWATER.NL OF BEL  TEL 0187 - 64 20 90

17 MRT & 7 APR 2019 • 18:30 - 22:00 UUR

FAULTY  TOWERS
THEATER
OP HET
WATER

‘Book yourself a seat at the funniest restaurant in town’

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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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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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.
 
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 
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam 
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

Annelies Kruis
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

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.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

010 - 452 02 00
Oostmaaslaan 105 | 3063 AP Rotterdam | www.lhmakelaars.nl

Wij kijken verder

Verleden heb je, 
toekomst maken 
we samen!



En inderdaad viel niet lang daarna een 
brief van de Dienst Bescherming Be-
volking Rotterdam op de deurmat, met 
een datum voor een medische keuring. 
Ik werd goedgekeurd en was dus klaar 
opgeroepen te worden voor lichting 
66/67. Echter waren drie oudere broers 
al in dienst geweest, te weten Harrie 
bij de Marine in Den Helder, Piet bij 
de Pontonniers in Raamsdonksveer en 
Joop bij de Genie in Wezep, dus had ik 
broederdienst.

Platte helm
Hoe dan ook, ik werd verzocht mij te 
melden bij de BB aan de Oosthaven-
kade in Vlaardingen, waar ik een grijs 
uniform kreeg aangemeten en mij een 
Engelse platte helm werd overhandigd, 
alsmede twee loodzware en onhandige 
zwarte legerkisten. Ik werd ingedeeld 
bij de ABC-dienst, dat wil zeggen: 
zorgen voor bescherming van de 
bevolking bij of na vijandelijke aanval-
len met A. kernwapens B. biologische 
strijdmiddelen en C. chemische wa-

pens, zoals strijdgassen (bijvoorbeeld 
mosterdgas).

Examen
In eerste instantie moest men een cur-
sus volgen, waar met termen als plu-
tonium, cesium, uranium en strontium 
gestrooid werd of het pepernoten wa-
ren. Aangezien ik een veel lagere oplei-
ding had genoten (mulo A + wiskunde) 
dan mijn stadgenoten, die minimaal hts 
hadden, zat ik dus vaak met mijn oren 
te klapperen. Na verloop van tijd moest 
je een soort examen afleggen, waarbij 
voor aanvang al gezegd werd dat altijd 
iedereen daarvoor slaagde. Er was 
schijnbaar een zekere competitie tus-
sen de docenten onderling en spieken 
bij elkaar werd nota bene oogluikend 
toegestaan.

Hotspots
Na de theorie volgde logischerwijs 
de praktijk. Die werd meestal in de 
buitenwijken van Rotterdam geoefend. 
Je moest je dan melden bij een oud 

pand (vroeger schoolgebouw?) aan de 
Insulindestraat, waar het nodige oefen-
materiaal voorhanden was. Het gebouw 
verkeerde in een dusdanig slechte staat, 
dat er bordjes aan de muur hingen met 
daarop de waarschuwing met niet meer 
dan twee personen op een vierkante 
meter te gaan staan. Bovendien lagen 
daar ook grote plattegronden van Rot-
terdam, waarop aangegeven was, waar 
zogenaamde hotspots waren.

Wij werden dus het veld ingestuurd 
met geigertellers, om als verkenners 
radioactieve straling te meten, met 
gasmaskers op in gaspakken (tegen bij-
voorbeeld strijdgassen als mosterdgas) 
of watermonsters nemen. Men was ook 
bang voor biologische strijdmiddelen, 
zoals bacteriën, virussen en dergelijke. 

We zaten immers nog midden in de 
Koude Oorlog. Het dragen van een 
gasmasker, waarvan het glas constant 
aan de binnenkant besloeg en een 
gaspak bij een buitentemperatuur van 
ruim 25 graden is beslist geen aanrader. 
Je zweet namelijk na enige tijd als een 
otter.

VW-busje
Op een gegeven moment had de 
BB een aantal VW-busjes gehuurd, 
waarmee we met onze groep naar 
een oefenterrein reden, ergens in het 
Bergsebos. We reden langs de Schie, 
toen we op een gegeven moment achter 
in het busje een penetrante brandlucht 
roken. We hebben toen direct het in-
middels rokende busje langs het water 
geparkeerd. Een brandblusser was niet 

voorhanden, dus snel naar de bewoners 
van het eerste huis gerend om te vragen 
of zij als een speer de brandweer wil-
den bellen. Dat vertikten ze echter tot 
onze verbazing, want wij waren toch 
van de brandweer??

Het busje was inmiddels tot aan de 
grond uitgebrand, ondanks het feit dat 
we het nog met vereende krachten half 
in het water hadden geduwd.
Al met al is het maar goed dat dit 
geschiedenis is… Het enige dat ons er 
elke eerste maandag van de maand aan 
herinnert, is het gejank van de sirenes 
om 12.00 uur

Martin Biesheuvel
marbiesheuvel@gmail.com
06-16605968

Brandend BB-busje werd niet geblust
Ik heb met veel plezier het artikel gelezen van Wim van der Klein 
in De Oud-Rotterdammer van 9 januari over de BB (Bescherming 
Burgerbevolking). Mijn bouwjaar was 1948 en ook ik, met neem 
ik aan vele anderen van dat bouwjaar, kreeg een persoonlijke 
brief van toenmalig burgemeester Heusdens van Vlaardingen, 
waarin ik vernam dat ik te naam stond als buitengewoon dienst-
plichtige en nader  zou worden hoe of wat.
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Zijn manager Wout van Liempt, door 
Kan consequent “Meneer van Liempt” 
genoemd, en omgekeerd was het altijd 
“Meneer Kan” en dat dertig jaar lang, 
vertelde mij ooit dat het eigenlijk geen 
DAGboeken zijn maar NACHTboeken, 
hij schreef ze ‘s nachts en was dan 
meestal uitermate somber. Je leest dan 
bijvoorbeeld: “Gisteren in Dordrecht 
weer twee stoelen onbezet.” Onbe-
grijpelijk eigenlijk voor iemand die 
zo’n enorm succes had. Meneer Van 
Liempt zorgde er dan ook altijd zoveel 
mogelijk voor dat een eventueel onbe-
zette plaats voor Kan niet te zien was, 
desnoods zette hij er een personeelslid 
van het theater op. Als Kan in Rot-
terdam speelde, meestal in wat nu het 
Oude Luxor wordt genoemd, was hij de 
hele serie uitverkocht. Toch zette Van 
Liempt, die wist langs welke route Kan 
reed, van Blijdorp tot de Kruiskade 
affiches neer, overgeplakt met de strook 
“Uitverkocht”. Dat sterkte de onzekere 

artiest.
Een man die toch ook een zonnige en 
spirituele kant moet hebben gehad, 
gezien de unieke geestige dingen die 
hij kon zeggen.
“Om namen mag je niet lachen…, 
nou ja, voor Oe Thant maak ik een 
uitzondering.”
“In dit theater (hij stond in de Mo-
kumse Stadsschouwburg) werken 
toneel, opera en ballet samen… Dat 
zou je oecumenisch kunnen noemen… 
zoiets als in Ierland…”
In Rotterdam hoorde ik hem zeggen: 
“Wat erg toch, van de week is hier in 
de haven een olietanker leeggelopen… 
Leg ‘t er nog of hebbie ‘t op?”
In elke stad noemde hij de burgemees-
ter en zei dan: “Dat is een geweldige 
man. Die opent alles, als er maar een 
kurk op zit.”
Ook in Rotterdam maakte hij dat ik 
gloeide van trots toen hij mijn naam 
noemde, en wel als volgt: “Gerard Cox 

is toch ook zo links niet meer? Die 
hoorde ik van de week nog zingen “’t 
Is weer voorbij die rooie zomer…”

Waar ik dit stukje mee begon, wat 
hij zei over leven en een programma 
maken, daar denk ik de laatste tijd veel 
aan. Eind van het jaar ga ik weer een 
toertje maken, en dan is er eigenlijk 
geen moment van de dag dat je daar 
niet aan denkt.
Van de week kreeg ik de speellijst, 
want al die voorstellingen zijn al 
verkocht. Dat is een griezelig gegeven. 
Je denkt aan al die mensen die komen 
kijken en die je het volle pond moet ge-

ven. We zouden een beetje in de buurt 
van Rotjeknor blijven, maar Mokum 
staat er ook op, en ik zag Hengelo en 
Stadskanaal. Dat is ook terecht, want 
als daar mensen wonen die je willen 
zien dan moet je er naartoe.

Wat maakte Wim Kan nu zo onzeker, 
ik ben nu zelf ook wat ouder en begrijp 
dat inmiddels volkomen: Je bent als de 
dood dat ze ineens zien dat je er niets 
van kan…

 

 

“Ze hebben me op het biljart gezet,
En ze wilden dat ik zong…” (Toon Hermans)
De grote Wim Kan heeft eens gezegd: “Als je leeft voor je program-
ma, heb je geen leven. En als je niet leeft voor je programma, heb 
je geen programma.” Dat is prachtig gezegd. Een zin die het nood-
lot uitlegt. Nu was Kan een nogal hypochondrisch aangelegde man. 
Als je zijn dagboeken leest, dat is allemaal uitermate somber.
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De BB tijdens een défilé voor het Rotterdams Stadhuis, 1955 (foto: Nationaal Archief/Anefo)

Wim Kan en zijn Corry Vonk
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www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

• Bel direct: 010-4822236
• RDW-Vrijwaring
• Gratis Taxatie aan huis
•   Hulp bij aanvraag 

 kentekenpapieren

? UW AUTO VERKOPEN ?

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   

  

  

Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

  

  

  

5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland  
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland  
All Inclusive Hotel Altenahr  ***All Inclusive Hotel Altenahr  ***  

al voor al voor € 385,€ 385,--  p.p.p.p.   

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland  
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg  
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***  

al voor al voor € 445,€ 445,--  p.p.p.p.  

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

 All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties    

  

  

  

  

  

  

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 

  

50% Korting 

All Inclusive Hotel Elderschans ***All Inclusive Hotel Elderschans ***  
Aardenburg / Zeeland € 220,Aardenburg / Zeeland € 220,--  

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va.  € 110,€ 110,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Duitsland / midweek € 330,Duitsland / midweek € 330,--  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

  

Voordeel Midweken 

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

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

All Inclusive Hotel Bauer ***All Inclusive Hotel Bauer ***  
Moezel / DuitslandMoezel / Duitsland  

   3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 113,€ 113,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Zwilling***All Inclusive Hotel Zwilling***  
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--  

NIEUWNIEUW  5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   
All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  

Assen / Drenthe Assen / Drenthe   
4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Hof van Twente ***All Inclusive Hotel Hof van Twente ***  
Hengevelde / TwenteHengevelde / Twente  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 277,€ 277,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***  
Ankeveen / Gooi & VechtstreekAnkeveen / Gooi & Vechtstreek  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 243,€ 243,--  p.p.p.p.   



 Ken je dit nog? Herkent u dit plekje in Rotterdam? Weet u welk gebouw daar in het midden van de foto 
te zien is en kunt u daar iets meer over vertellen? Of wellicht over de kerk op de achtergrond of de brug 
die ook in beeld is? Laat het ons weten, want wij zijn weer heel benieuwd welke verhalen en anekdotes er 
achter deze foto schuilen. Stuur uw verhalen naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter 
(beter) te zien.   

  Vandaag de dag is in de Maasstad het Antilliaans 
zomercarnaval toch zeer in trek, in tegenstel-
ling tot het ‘ouderwetse’ carnaval in februari. 
Grasduinend in onze foto-archieven vonden we 
toch nog wel wat mooie plaatjes van carnavals-
gebeurtenissen in Rotterdam. Van een intocht 
van Prins Carnaval in Rotterdam-Charlois in 
1968 bijvoorbeeld. En van een kindercarnaval 
in kleuterschool ‘Kleuterland’ met Koperen Co 
als gast, in 1973. En had u wel eens gehoord van 
carnavalsvereniging Mona en de Elf Toetjes, die 
geheel bestond uit vrouwen en in 1976 door de 
Maasstad huppelde?

    Jan Baks: “Rotterdam is geen echte carnavals-
gemeente, maar jullie foto deed me toch denken 

aan een stukje dat ik vorige jaar in een van de 
huis-aan-huisbladen las. Over een carnavalsfeest 
voor kinderen bij de speeltuinvereniging in de 
Tarwewijk. Als ik me goed herinner heette de 
Prins Carnaval daar Prins Stroopwafel. Waarom? 
Geen idee.”

    Stijn Geubels: “Zou dit iets met carnavalsver-
eniging De Noelemakkers te maken hebben? 
Die vieren ook al tientallen jaren carnaval in 
Rotterdam.Ze kiezen ook elk jaar de Noelemak-
ker van het Jaar en delen de Orde van de Grote 
Noel uit. Er zijn al heel wat bekende Rijnmonders 
die ‘m hebben gekregen. Van Coen Moulijn tot 
Eddy Treijtel en van Rein Wolters tot meester-
kok Ad Janssen en ook de Wannabiez hebben 

‘m gekregen. Hun Prins Carnaval heet Prins 
Lombard, want De Noelemakkers komen uit 
Rotterdam-Lombardijen. Dat heet in carnavalstijd 
Noelemakkersdam.”

    Wim van den Abeele: “Misschien is dit wel een 
plaatje dat gemaakt is bij de Boe”rgoenzers. Dat 
was de carnavalsvereniging in Charlois. Een jaar 
of vijftien geleden is die volgens mij opgeheven 
toen ze uit hun pand moesten. Jammer hoor, want 
ze bestonden volgens mij sinds net na de oorlog. 
Het zou trouwens ook kunnen dat ze naar een 
andere gemeente verhuisd zijn. Veel weet ik er 
verder niet van, want ik ben niet zo’n carnavals-
vierder. Maar ik gun wel ieder z’n pleziertje, 

hoor!

    André Jansen: “Is dit misschien een plaatje van 
carnavalsvereniging De Keilebijters. Die hebben 
ook al jaren een kindercarnaval. De Keilebijters 
zijn ontstaan uit een zangkoor, weet ik wel. Ik heb 
hun website opgezocht en dit jaar heet hun Prins 
Carnaval Bacchus de Derde. Dat klinkt alvast 
goed! Ze komen bij elkaar in zaal Irene aan de 
Oudelandstraat in Rotterdam.”

    Mocht u nog carnavalsverhalen specifi ek over 
Rotterdam hebben, we blijven nieuwsgierig 
natuurlijk. Laat maar weten!   

Carnaval en Rotterdam: moeilijke combinatie?
  Carnaval vieren en Rotterdam lijkt een moeilijke combinatie. Grotendeels gelegen 
boven de grote rivieren hebben Rotterdammers kennelijk niet zoveel met het feest 
uit het zuiden, getuige ook de ontbrekende respons op onze Ken je dit nog-foto 
van een maand geleden. Dat was een foto van De Oelewappers, een jeugdboeren-
blaaskapel die zich in 1968 presenteerde in zalencentrum Palace aan de Zomer-
hofstraat in Rotterdam. 
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Nr.

 Jeugdcarnaval met Koperen Co in kleuterschool 'Kleuterland', 1973   

 Intocht van Prins Carnaval en zijn Raad van Elf in Charlois, 1968   

 Carnavalsvereniging Mona en de Elf Toetjes, 1976   
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

4-wiel scootmobiel 
Mercurius

Snelheid: 
15 km/u

Actieradius: 
ca. 45 km

hét grootste 
e-bike testevent

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,-

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

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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



  Vorige week kreeg ik een 
brief van een notaris, waarin 
ik geïnformeerd wordt over 
het overlijden van een mij 
onbekend familielid. Er was 
kennelijk geen testament 
en de notaris heeft uitge-
breid erfgenamenonderzoek 
gedaan. Daaruit is gebleken 
dat ik een van de meer dan 
20 erfgenamen ben. De nala-
tenschap bedraagt naar alle 
waarschijnlijkheid ongeveer 
€ 8.000 en daar moeten de 
notariskosten nog vanaf. Nu 
moet ik van alles invullen 
over aanvaarden of niet en 
dat kost ook nog allemaal 
geld, maar eigenlijk wil ik 
helemaal niets met deze erfe-
nis te maken hebben. Kan 
ik deze nalatenschap niet 
gewoon verwerpen? 

Bij de brief die u van de notaris heeft 

ontvangen, zit, als het goed is, een 
verklaring die u kunt invullen en 
waarin ook de mogelijkheid wordt 
geboden aan te geven dat u de erfe-
nis wilt verwerpen. Als u de notaris 
hiertoe volmacht geeft, kunnen zij dit 
voor u doen. U kunt dit ook zelf rege-
len door een formulier met verklaring 
van verwerping in te sturen aan de 
(griffi e van de) rechtbank binnen de 
regio waar de overledene zijn laatste 
woonplaats had. Ook kunt u hiervoor 
langs gaan bij deze rechtbank. De 
kosten hiervan bedragen € 127 
(2019). Hoe dit precies in z’n werk 
gaat en wat u daarvoor nodig heeft, 

kunt u nalezen op de website van 
rechtspraak.nl. Toets daar ‘verwerpen’ 
in in het zoekveld en u krijgt uitge-
breide informatie.
Als u een nalatenschap verwerpt, 
bent u geen erfgenaam meer. U bent 
dan dus niet verantwoordelijk voor 
eventuele schulden uit de nalaten-
schap, maar deelt ook niet mee in de 
bezittingen. Aangezien dit precies 
is wat u wilt, is verwerpen de meest 
aangewezen weg. Wat u zich moet 
realiseren, is dat bij verwerping de 
(klein)kinderen via plaatsvervulling 
in uw plaats treden en dat zij dan op 
hun beurt ook moeten verwerpen als 

zij geen erfgenaam willen zijn. Als 
de laatste in rij een minderjarige is, is 
hiervoor toestemming van de recht-
bank nodig. Een ouder kan namelijk 
niet zonder meer een erfenis namens 
zijn/haar minderjarige kind verwer-
pen. De kantonrechter beoordeelt of 
het verwerpen van de nalatenschap in 
het belang is van de minderjarige. De 
kantonrechter acht het verwerpen van 
de nalatenschap in ieder geval in het 
belang van de minderjarige als deze 
negatief is. Ik heb van u begrepen 
dat u een dochter van 32 jaar heeft, 
die zelf (nog) geen kinderen heeft. U 
zou dan ook samen met uw dochter 
een verklaring van verwerpen bij de 
rechtbank kunnen indienen. U bent 
dan overal vanaf en omdat u gebruik 
maakt van eenzelfde formulier bent u 
slechts eenmaal € 127 kwijt.
Heeft u vragen hierover of over an-
dere erfrechtelijke kwesties, maak dan 
een afspraak of kom eens langs op een 
van onze erfcoach-spreekuren in Spij-
kenisse of in Rotterdam-Schiebroek 
(resp. 1e en 3e vrijdag van de maand). 
Deze spreekuren zijn vrij toeganke-
lijk. Bel hiervoor: 010 3130823. Voor 
meer info: www.akto.nu 

 Kun je erfenis van onbekend
familielid verwerpen?   
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  Bezwaar maken tegen WOZ-
beschikking 
Binnen zes weken na ontvangst van 
de nieuwe WOZ-beschikking moet 
u bezwaar maken, als u vindt dat 
deze te hoog is. Dit doet u door de 
gemeente uw bezwaren kenbaar te 
maken. Dat kan door een taxatierap-
port van een makelaar, maar dat is 
duur; een taxatierapport kost al snel 
€ 350. Een goedkoop alternatief is 
een rapport van Calcassa (€ 27,95 per 
rapport, calcassa.nl of 015-2148834).

   Wanneer klaar als executeur 
Een erfenis is pas echt afgewikkeld 
als alle erfgenamen instemmen met 
het gevoerde beleid. De executeur of 
boedelgevolmachtigde maakt aan het 
einde van zijn of haar werk een zoge-
noemde rekening en verantwoording 
op, legt de administratie ter inzage 
en maakt een voorstel tot verdeling. 
Vervolgens geven de erfgenamen hun 
goedkeuring over het gevoerde beleid 
(of niet). Is alles in orde en gaan de 
erfgenamen akkoord met het voorstel 
tot verdeling, dan kan de executeur 
zijn rol afronden, overmaken wat 
nog tegoed is en de boel afsluiten, 
de bankrekening opzeggen. Gaan de 
erfgenamen niet akkoord, dan moet 

eerst de onenigheid opgelost voordat 
de executeur klaar is met zijn werk.

   Testamentpolitie 
Anders dan vaak gedacht, heeft de 
notaris niet de functie van ‘testa-
mentpolitie’. Gaat er iets mis met de 
afwikkeling van een nalatenschap, 
dan moeten de erven dit in principe 
samen oplossen (soms ook samen 
met de executeur of boedelgevol-
machtigde). Komen ze er niet uit, dan 
wacht de rechter. Soms kan mediation 
helpen het confl ict uit de wereld te 
helpen. Omdat afwikkelingen steeds 
ingewikkelder worden, bijvoorbeeld 
vanwege samengestelde gezinnen en 
moeilijke wet- en regelgeving, wordt 
mediation steeds vaker toegepast, 
omdat de gang naar de rechter voor-
komen nog altijd beter is.

   Bij leven afzien van erfenis 
Soms willen ouders zeker weten dat 

hun kind na hun overlijden zal afzien 
van hun erfenis. Soms is dat omdat ze 
een kind onterfd hebben, soms omdat 
het ene kind het (veel) beter heeft 
dan het andere. Helaas is het niet 
mogelijk een kind al vooraf afstand te 
laten doen van de toekomstige erfe-
nis. Legt een kind toch een verklaring 
af, dan kan dit kind de afgegeven 
verklaring na het overlijden gewoon 
weer intrekken.

   Geen transitievergoeding 
voor AOW’ers 
Ontslagen werknemers ontvangen 
sinds enige jaren een transitievergoe-
ding; een geldbedrag waarmee ze een 
overbrugging hebben naar een nieu-
we baan. Maar niet alle werknemers 
krijgen deze transitievergoeding. Wie 
geen recht hebben op een transitie-
vergoeding zijn AOW-gerechtigden, 
zij krijgen niets bij ontslag.

  Uit de praktijk 

  Het blijft ons verbazen hoeveel geld er 
onder de mensen is. Niet bij iedereen, 
maar wel bij veel meer mensen dan we 
soms denken. Vaak is dat ‘per ongeluk’ 
verkregen geld, doordat iemand een 
loterij heeft gewonnen of de woning 
door prijsstijgingen en regelmatig on-
derhoud fors meer waard is geworden. 
Soms overvalt de (papieren) rijkdom 
onze klanten en realiseren ze zich dit 
pas goed op het moment dat ze gaan 
nadenken over wat dit bijvoorbeeld 
voor de erfbelasting of schenkbelasting 
betekent. Ze ontdekken dan vaak dat ze 
actie moeten ondernemen, willen ze de 
fi scus niet heel erg blij maken. Vooral 
huishoudens zonder kinderen schrikken 
van de 30 en 40 procent belasting die 
Den Haag van een schenking of erfenis 
wil hebben. Die onrust is niet altijd 
terecht.Er bestaan zeker wel mogelijk-
heden dit probleem op te lossen. Zo 
kunt u door regelmatig wat te schenken 
of het geld simpelweg op te maken de 
fi scus nog best op enige afstand houden. 
Zijn er geen kinderen, dan is plannen 
daarbij van belang om de verschuldigde 
belasting zo laag mogelijk te houden. 
Met kinderen is er meer mogelijk, maar 
ook hier is nadenken en tijdig beginnen 
gewenst. Er zijn ook mensen die denken 
dat belasting betalen weliswaar niet 
leuk is, maar dat het gedoe om belasting 
te voorkomen net zo onaantrekkelijk 
is. In beide gevallen zijn wij actief en 
dragen we desgewenst oplossingen 
aan om erfbelasting te voorkomen of 
inzichtelijk te maken hoeveel of weinig 
naar de belasting gaat.   

?

  Let op de kosten  Een artikel 
kopen via internet kan duur uitpak-
ken door de extra kosten voor ver-
zending, administratie, verzekering 
of invoerrechten; oppassen dus!

   Laat kleinkinderen erven  
Kleinkinderen hebben, net als 
kinderen, een vrijstelling voor de 
erfbelasting van € 20.616 in 2019. 
Door hen in uw testament een le-
gaat toe te kennen, bespaart u veel 
erfbelasting (10%). Zorg wel dat 
de legaten pas opeisbaar zijn na het 
overlijden van de langstlevende.

   Let op de uitvaartkosten  
Een uitvaart kan veel duurder 
uitvallen dan verwacht. Denk 
vroegtijdig na over wat wel en 
niet belangrijk is en bij wie u de 
uitvaart laat uitvoeren. Op de site 
van Decidee (decidee.nl) kunt u 
een vergelijking maken tussen 
verschillende uitvaartondernemers; 
u bespaart zo duizenden euro’s. 
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Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

 Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

• Gedeeltelijke prothese en frames
• Klikgebit op implantaten  
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Behandeling aan huis mogelijk 
• Avond- en weekend service
•  Ook voor aanpassingen aan 
 bestaande Prothese

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

• Gedeeltelijke prothese en frames
• Klikgebit op implantaten  
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Behandeling aan huis mogelijk 
• Avond- en weekend service
•  Ook voor aanpassingen aan 
 bestaande prothese

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

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

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

- 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!!

Kom kijken naar onze bankstellen collectie

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder 
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een van 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie 
DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. Goetzee

‘Wist u dat er zoveel   
 mogelijk is?’

Geregeld naar wens door Bianca Wienstra van DELA

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel 
010 499 20 45. 



In die tijd studeerde ik aan de 
Pedagogische Academie Koningin 
Wilhelmina, vroegere KWK, aan de 
Binnenrotte. Om bij te dragen in de 
kosten van mijn studie en vakantie 
zwierf ik als losse havenarbeider voor 
18 gulden per dag door de havens van 
mijn geboortestad Rotterdam. Waar 
veel mensen nodig waren om een boot 
te laden of te lossen, probeerde ik een 
graantje mee te pikken. Ik moest me 
dan ‘s morgens vroeg melden bij het 
‘hok’, het kantoortje van de ‘Scheep-
vaart Vereniging Zuid’, afgekort SVZ, 
aan de St Jobsweg. Daar werd je 
geregistreerd en hoorde je waar je aan 
de slag kon. Op maandagmorgen was 
dat steevast bij Müller aan de Maas-
haven, om bananen te lossen. Dit was 
een behoorlijk arbeidsintensieve klus. 
Duizenden kammen bananen moesten 
in twee á drie dagen met de hand 
gelost worden, om ze daarna in een 
vrachtwagen of spoorwagon te laden.

De Zware Van Nelle
Op maandagmorgen, zo rond de klok 
van zeven, was het dan in de naburige 
kantine van De Volksbond al een 
drukte van belang. Boeren (haventaal 
voor pendelaars uit Zeeland en Noord-
Brabant), werkloze zeelui, studen-
ten, vluchtelingen uit Oost-Europa, 
Rotterdammers enzovoorts wachtten 
daar, gehuld in blauwe wolken van de 
‘Zware Van Nelle’, om aan het werk 
te gaan. Tenminste, als er een boot aan 
de kant lag. Want bij mist of zwaar 
weer was die weleens te laat. Tot 
groot genoegen van de bootwerkers; 
immers, dit betekende geld verdienen 
met koffie drinken of klaverjassen 
in plaats van sjouwen met bananen-
kammen. Deze kammen van 30 á 40 
kilo waren in feite korte stammetjes, 
met daaraan trossen keiharde groene 
bananen, gewikkeld in plastic. Met 
soms daartussen een spin of slangetje. 
In de put (haventaal voor ruim) werd 
zo’n stam op je schouders gesmeten, 
je waggelde dan naar de ‘tafel’, alwaar 
je de kam bananen in een soort zak 
schoof, die met een Jacobsladder naar 
boven, richting dek, ging. Daar kie-
perde je de kam op een transportband, 
die de bananen bij een vrachtwagen of 
spoorwagon bracht om ze daar in de 
wagon of vrachtwagen te laden.
Na enkele uren werden je schouders 

eerst pijnlijk, daarna beurs en tenslotte 
bont en blauw. Om dat enigszins te 
voorkomen, frommelde je dan een 
sjaal of spons onder de schoudervul-
ling van je jas. Want stilstaan om 
uitgebreid over je pijnlijke schouder te 
wrijven was geen optie; immers...”de 
boot mot af..”!

Bruine trui
Natuurlijk was er af en toe ook tijd 
voor een plas- of rookpauze. Deze 
werd dan aangekondigd door de ‘kras’ 
(haventaal voor voorman). Hij riep 
dan: “mannen, vijf pik van de baas”, 
wat zoveel betekende als vijf minuten 
uitrusten in de tijd van de baas. Moest 
je het werk onderbreken voor ‘een 
grote boodschap’, dan meldde je dat 
met het gevleugelde havengezegde: 
“mannen, ik ga even mijn bruine trui 
afbreien…!”
Werken in de bananenboot betekende 
ook voor mij een klein lunchpak-
ketje van enkele boterhammen en 
een bekertje melk in een héééle grote 
weekendtas. Want soms waren de 
bananentrossen niet groen, maar geel. 
En die mocht je, als je het niet te gek 
maakte, mee naar huis nemen. Was 
de oogst gele bananen wat krap, dan 
vulde je eerst je tas met prachtige 
groene bananen om deze daarna met 
gele exemplaren te bedekken. Bij de 
poort groette je de portier met ‘a big 
smile’ en daarna op de fiets met een 
goed gevulde tas naar huis. Omdat de 
gele afvalbananen toch overboord ver-
dwenen, in de haven voor de zwem-
mende jeugd of buitengaats, werd dit 
oogluikend toegestaan. Maar let wel... 
de boot lag er meestal twee of drie 
dagen, dat betekende dus die dagen 
overvolle weekendtassen. U begrijpt, 
beste lezers, dat niet alleen ons gezin 
en familie, maar ook onze naaste buur-
tjes tijdens deze dagen niet één banaan 
bij de groenteboer kochten. Tijdens 
vakanties kreeg ik dan ook menigmaal 
de vraag: “Wanneer ga je weer in de 
haven werken?”

Rechter
Het lossen van een sinaasappelboot in 
de Merwedehaven was andere koek. 
Tijdens het transport en stapelen van 
duizenden kistjes Jaffa’s of Sunkist 
vielen er altijd wel een paar ‘per on-
geluk’ kapot. Opeten zoveel je kon...
was geen probleem, maar meenemen 
voor thuis was behoorlijk riskant. 
Aan de poort werd steekproefsgewijs 
streng gecontroleerd en liep je tegen 
de lamp, dan eindigde dat meestal op 
de Noordsingel voor het hekje van Mr. 
Heinsius. Deze rechter was de schrik 
van elke bootwerker. Om diefstal in 
de haven nog een beetje te beperken, 
waren zijn straffen niet mals. Dat 
risico liep je niet bij het lossen van 
“een armen- en benenboot”. De naam 
zegt het al, menig arm, been of ander 
lichaamsdeel raakte bekneld tussen 
rollende boomstammen. Werken in de 

boomstammen, met een gewicht van 
enkele tonnen, was altijd goed oppas-
sen. Eerst de strop aanhaken (haven-
taal voor vastmaken), een veilige plek 
zoeken en dan de ‘meester’ (haventaal 
voor machinist) seinen dat hij kon 
hijsen. Liepen er anderen in de buurt, 
dan klonk steevast de kreet: “Onderuit 
..mannen”, (haventaal voor maak dat 
je weg komt).
Zeker als je in een boot werkte waar 
je balen, bijvoorbeeld vismeel, moest 
lossen of laden, hoorde je de hele dag 
de kreet “onderuit…!” Want het kwam 
nog wel eens voor dat er een baaltje 
vismeel uit de strop viel. En 50 kilo op 
je hoofd of nek veroorzaakte meestal 
ernstig letsel. Omhoog kijken werd zo 
een soort automatisme…

Hijssie
Overigens: balen lossen was niet al-
leen zwaar en gevaarlijk werk, maar 
ook nog een hele kunst. Met je maat 
moest je een stuk of twintig balen 
zo op elkaar stapelen dat je ‘hijssie’ 
(haventaal voor stapel balen) bij het 
ophijsen wel bekneld in de strop bleef 
zitten. Zo niet, dan viel je ‘hijssie’ 
uit elkaar en tuimelden de balen uit 
de strop. En dat was voor jou en je 
maat geen reclame; grote hilariteit en 
bulderend gelach in de ‘put’ (haven-
taal voor ruim), want je had dan een 
‘Amsterdammer’.
Zo werd deze mislukking in de Rotter-
damse haven genoemd. Niet bepaald 
een vleiende naam voor onze mede-
burgers in 020. Als het je overkwam, 
stond je dus niet alleen voor ‘Jan met 
de korte achternaam’, maar moest je 
natuurlijk ook opnieuw gaan stapelen. 
Dat stapelen van de jute balen deed 
je niet met je blote handen, want dat 
veroorzaakte blaren en kapotte nagels, 
maar met een patenthaak. Die sloeg je 
in een baal en zo trok je, samen met 
je maat, de eerste balen over het touw 
van de strop en stapelde de andere 
daar bovenop tot je een ‘hijssie’ van 
zo’n twintig balen had. Het nadeel van 
de haken was wel dat je soms een gat 

in de baal trok. De vismeelregen die 
dan aan dek of op de kade viel, werd 
je niet bepaald in dank afgenomen…

Naaier
Op een dag, bij het indelen van het 
werk, kreeg ik de taak deze buien te 
voorkomen. De kras riep mijn naam 
en klus af: “Winkelhof…..naaier…!” 
Verbouwereerd als ik was, stopte 
hij een grote kromme naald in mijn 
handen om daarna een bundel touwtjes 
om mijn nek te draperen. Hij zei mij 
aan de kant te gaan zitten en ingeval 
van een vismeelregen ogenblikkelijk 
naar de plek des onheils te sprinten om 
dan het gat in de baal zo snel mogelijk 
met touw en naald te dichten. Meer-
dere malen klonk die dag de kreet 
“naaier..!” in ‘de put’. Ik rende dan 
naar de lekkende baal, die ik, terwijl 
de vismeel op je neerdaalde, met en-
kele snelle steken trachtte te dichten. 
Een lastige en vieze klus, zeker als het 
gat in één van de onderste balen zat. Je 
kon er dan moeilijk bij. In zo’n situ-
atie brulde ik dan naar ‘de meester’: 
“Meester, even stijf houen….!’ Hij 
trok dan de kabel even strak tot het 
‘hijssie’ voldoende omhoog kwam, 
zodat ik het gat kon dichten. Later, 
op advies van ouwe rotten in het vak, 
liet ik de naald en de touwtjes voor 
wat het was en stopte ik een prop 
papier of ruwe katoen in het gat van 
de baal. Floepte die prop er tijdens de 
luchtreis uit, dan waren de rapen gaar! 
Immers vismeel in je haar, je nek en 
kleren...”Je stinkt uren in de wind” 
plachtte mijn moeder zaliger te zeg-
gen, “eerst bovenkleren uit, dan pas 

naar binnen”…waren haar woorden.
Dit ongerief werd enigszins gecom-
penseerd door een toeslag op het 
weekloon. Aan het eind van de week 
behoorde er dan 25 gulden extra in 
mijn loonzakje te zitten. Maar u voelt 
‘em al...niet dus…! “Vakantiewerkers 
hebben hier geen recht op”, aldus een 
medewerker op het kantoor. 25 Gul-
den, in die tijd veel geld voor een stu-
dent, dreigde door mijn neus geboord 
te worden. Daar kon ik natuurlijk 
niet mee leven. Hoewel ik geen lid 
was, ben ik op zaterdagmorgen naar 
het kantoor van de vakbond gegaan. 
Hier maakte ik mijn verontwaardiging 
kenbaar. Al de volgende maandag-
morgen stond er aan de Waalhaven 
pier 1 een vakbondsman aan het dek 
van de vismeelboot om mijn verhaal 
te verifiëren. Ter plekke spraken 
ook mijn collega-havenwerkers hun 
verontwaardiging uit, met als resultaat 
dat ik aan het einde van de week 
mijn loonzakje kreeg met mijn loon 
en…..25 gulden stanktoeslag! Zo werd 
mij toch recht gedaan. Maar omdat er 
geen werk meer was, hoefde ik na het 
weekeinde niet meer terug te komen, 
aldus een medewerker op het kantoor. 
Mijn mondigheid werd kennelijk niet 
op prijs gesteld en dat betekende het 
einde van mijn ‘carriére’ als losse 
havenarbeider. Voor mijn vakantie en 
voor een paar nieuwe schoen had ik 
evenwel voldoende geld verdiend; ik 
heb er daarom geen traan om gelaten.

Leen van Winkelhof
l.winkelhof7@upcmail.nl

 

 

Dan klonk de kreet ‘Onderuit mannen!’
Gegrepen door de foto en de 
uitnodiging van de rubriek 
‘Ken je dit nog?’ in De Oud-
Rotterdammer van 8 januari 
en door opborrelende nos-
talgische gevoelens ben ik 
achter mijn pc gekropen. De 
mannen op de foto van pagina 
5 in die krant, die een pallet 
met broodjes aluminium aan- 
of afhoeken (haventaal voor 
los- of vastmaken) brengen 
mij terug naar het begin van 
de jaren zestig.
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Lossen van een bananenschip in de Rotterdamse haven

Bedrijvigheid in de Rotterdamse haven in vroeger tijden
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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 en curiosa
In de la ligt nog die gouden 
ketting van oma. Ergens ligt nog 
een potje met oude sieraden. 
Zou het nog waarde hebben? 
Dat oude beeldje of die zilveren 
miniatuurtjes in de kast, zijn 
die nog wat waard? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, 
zilver, kunst en curiosa. 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 des-
gewenst advies met betrekking 
tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Gratis taxatiedag voor Militaria in IJsselstein
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onderschei-
dingen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee doen? Die 
oude degen aan de muur, 
zou dat nog wat zijn voor 
de liefhebber? Herkenbaar? 
U bent niet de enige met 
vragen over oude militaire 
spullen. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met 
zorg verzameld. Het ligt er 
al jaren maar wat is het nu 
eigenlijk waard? Om die 
vraag te beantwoorden, or-
ganiseert Heritage Auctions 
Europe elke donderdag een gratis taxatiedag voor uw militaire stukken. Wie deze dag zijn of haar 
verzameling of losse stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tus-
sen 10.00 en 16.00 uur terecht op de Energieweg 7 te IJsselstein, gratis parkeren voor de deur. 
Meer info: 030-6063944. Wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!
 
Op vakantie met De Dames
Bienvenu, Bem-vindo! Het warme vakantiegevoel op Leefgoed de Olifant U waant zich culinair 
in een vakantieland, maar hoeft daar niet ver voor te reizen. Restaurant & theehuis De Dames 
serveert het eerste kwartaal namelijk heerlijke vijfgangenmenu’s bestaande uit orginele gerech-
ten uit vakantielanden uit de hele wereld voor slechts 26,50 euro p.p. Nu nog Frankrijk, vanaf 
woensdag 27 februari volgt twee weken Brazilë, tot eind maart gevolgd door Japan. Inspirerend 
voor een vrienden- of familiediner. En dat op een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het 
landelijke groen van Leefgoed de Olifant tussen de Hollandsche IJssel en Park Hitland. Dit, maar 
ook de andere gerechten op 
de kaart, smaakt naar meer. 
Reserveren en meer informa-
tie: www.leefgoed.nl. U kunt 
ook bellen met 0180-323414. 
Niet vergeten te melden dat 
u geïnspireerd bent door dit 
bericht in de Oud Rotter-
dammer. Groenendijk 325, 
Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d 
IJssel. Parkeren voor de deur 
is gratis.

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

Februari en maart
 
Op vakantie met De Dames
U hoeft er niet voor naar Frankrijk of Brazilië! Voor het ware vakantiegevoel kunt u orgineel Frans of 
Braziliaans dineren bij Restaurant & theehuis De Dames voor 26,50 euro p.p.. Maar liefst vijf gangen in de 
prachtige natuurlijke omgeving van de Hollandsche IJssel. Bienvenu, Bem-vindo! Zie ook elders op deze 
pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Reserveren www.leefgoed.nl/agenda of 
tel. 0180-323414.
 

Zaterdag 2 maart

Baarden Badhuizen en Bordelen in Belasting & Douane Museum
Tijdens museumnacht010 staat het 
museum in het teken van de bizarre 
belastingen. Laat je scheren door de 
bekendste barbier van Rotterdam, pimp 
je eigen badslippers en maak een praatje 
met de toiletjuf Coby van Maaswatert 
over de urinebelasting. De muzikale 
omlijsting wordt dit jaar verzorgd door 
de band The Bluetails. zaterdag 2 maart 
20.00 tot 01.00 uur, www.muse-
umnacht010/tickets

 

Zondag 10 maart
 
Hoe mooi kan lijden zijn: muziek van Palestrina, Lobo en Gesualdo
Cappella Gabrieli (dirigent Maarten Michielsen) zingt het Requiem en Stabat Mater van Palestrina, de 
Lamentaties van Alonso Lobo en een responsorium van Gesualdo. Aanvang; 15.00 uur, Eendrachtskapel, 
Eendrachtsstraat 95 Rotterdam. Voorverkoop €15 www.cappellagabrieli.nl.

Elke woensdag

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

Elke donderdag
 
Goud, zilver, kunst en curiosa
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open 
inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, 
zilver, kunst, curiosa en spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), 
tussen 10.00 en 16.00 uur.
 
Open inloopdag en gratis taxatie voor militaria en 
verwante zaken
Elke donderdag kunt u bij Heritage Auctions Europe terecht voor 
een gratis taxatie van uw militaire stukken. Helmen, degens, 
insignes, onderscheidingen, uniformen, wapens in het algemeen, 
etc. U kunt terecht bij de experts van 10:00 tot 16:00 uur, Ener-
gieweg 7 te IJsselstein. Voor meer info: 030-6063944.
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Baarden Badhuizen en Bordelen in het 
Belasting & Douane Museum

Tijdens museumnacht010 staat het museum in het teken van de bizarre belastingen.
Zaterdag 2 maart 20.00 tot 01:00  - www.museumnacht010.nl
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Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of korpschefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. Het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving van de hoofdcommissarissen. Het 
beschrijft nauwkeurig hoe deze leidinggevenden het korps door 
soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

 

Poffen 

Auteur Peter Bakker heeft na 
‘Dorp in de rivier’ een tweede 
boek geschreven over het Noor-
dereiland. Over het reilen en 
zeilen van de middenstanders in 
dit bijzonder stukje Rotterdam. 
In ‘Poffen’ schetst hij aan de 
hand van interviews met oud-
winkeliers en hun kinderen een 
prachtig beeld van het Noordereiland van weleer. 192 pagina’s 
vol prachtige verhalen en nostalgische privéfoto’s.

 

Een goeie bakker 
Schrijver Aad Koster zette de be-
drijfsgeschiedenis van Van der Meer 
& Schoep Brood en Banket op een 
rij vanaf de oprichting door Gerard 
Schoep in 1868. De vader van Aad 
Koster was tot in de jaren ‘70 directeur van het bedrijf nadat 
hij in 1927 was begonnen als broodbezorger. Aad voerde het 
plan uit waar zijn vader nooit aan toekwam: een boek schrijven 
over de bedrijfsgeschiedenis. Een prachtig geillustreerd boek.

 

 

De Noordsingel. Verhalen van 
binnen en buiten
Dit nieuwe boek, geschreven door Lida 
Hoebeke en Conny Rijken, gaat over 
de gevangenis aan de Noordsingel in 
Rotterdam. De schrijfsters spraken 
met tal van mensen die met de gevan-
genis en deze plek te maken hebben gehad. Een uniek inkijkje 
in de wereld achter tralies ontstaat zo. Maar ook buurtbewoners 
komen aan het woord en mensen die op een of andere manier 
bij de gevangenis waren betrokken.

19,75

Combiset van de enige 
echte
De Oud Rotterdammer 
muts en sjaal

De Oud Rotterdammer houdt 
je warm deze herfst en winter. 
Niet met een krant onder je jas, 
maar met zo’n prachtige zwart-groene sjaal en een heerlijk 
warme ijsmuts. Allebei met een fraai geborduurd De Oud 
Rotterdammer-logo natuurlijk. Uniek en als combinatieset 
goedkoper dan los.

 

Trio van Rotterdam-
se taal

Inmiddels heeft Herco 
Kruik drie leuke boekjes 
over de Rotterdamse taal 
uitgebracht. Deze zijn 
ook gezamenlijk te bestellen. Leuk voor jezelf, 
maar zeker als cadeau. Het betreft de titels: Rotterdams ABC, 
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse bijnamen. Wie ze tegelijk 
bestelt, betaalt 22,50.

22,50

 

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van 
‘Rotterdam Frontstad’ heeft een nieuw 
oorlogsboek uitgebracht. Het heet ‘Nach 
Holland’ en geeft een unieke kijk op de 
Duitse inval in de eerste bezettingsda-
gen van ons land. Het staat namelijk 
vol foto’s die werden gemaakt door 
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen 
naar het front. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, 
bleven hun kiekjes, voor zover ze niet door de oorlog verloren 
gingen, decennialang verborgen. Een uniek boek. De vierde 
druk is inmiddels uit en de prijs is verlaagd naar 24,95 euro.

24,95

 

Target Rotterdam

Het auteur-duo Jac. Baart en Len-
nart van Oudheusden heeft alle 
bombardementen van de geallieer-
den op de regio Rotterdam ontleed, 
beschreven en in een context 
geplaatst. ‘Target Rotterdam’ is het 
resultaat van jarenlange research 
in archieven. Een boeiend boek 
over verschrikkelijke gebeurtenissen.

 

Rotterdam, de allereerste
kleurenfoto’s

Uit de periode 1937-1945 heeft 
het Stadsarchief Rotterdam 
niet minder dan driehonderd 
bijzondere kleurendia’s terug-
gevonden. Hieruit is voor dit 
boek een ruime en diverse 
keuze gemaakt, aangevuld met bekende kleurendia’s 
van Alphons Hustinx en Hugo Jaeger. Een prachtig boek van 
de geschiedenis van Rotterdam. In kleur, waar we zwartwit 
gewend waren.

 

€ 29,95

€ 24,95

€ 32,95

€ 29,90 € 20,00
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: 
 

JA, IK BESTEL:
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95

Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

Een goede bakker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  29,95

De Noordsingel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,75

Combiset De Oud Rotterdammer wintermuts en sjaal  .  .  .  .  .  .  .  . € 32,95
(aangepaste verzendkosten)

De Oud Rotterdammer wintermuts (aangepaste verzendkosten) € 16,95

De Oud Rotterdammer sjaal (aangepaste verzendkosten) .  .  .  .  .  . €  19,95

Trio van Rotterdamse Taal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 22,50

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

Target Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,90
(aangepaste verzendkosten: 5,75 euro)

Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  20,00

Groeten uit Rotterdam, honderd jaar veranderingen in de stad .  . €  25,00

Simon Stokvis . Voeten in de Maas (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  13,95

STUUR DEZE BON op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,  2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel 
OF GA NAAR DE WEBSHOP OP 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL EN BESTEL DIGITAAL.

€ 29,95

€ 24,95

€ 19,75 € 22,50
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

Gemino 30 
Rollator

Vanaf  € 350,=

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

Bent u op zoek naar een lichte rollator, 
makkelijk te gebruiken, veilig in alle 
opzichten én ook nog gewoon mooi?

De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

  

 
 

 

  

   

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,-

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

>  Afvoer van het vuil
>  Duidelijke prijsopgave
>  Garantie op al ons werk
>  Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

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

*  Reissom p.p. o.b.v. verblijf in een 2-persoons-
 kamer, excl. € 19,50 reserveringskosten en 
 € 2,50 Calamiteitenfonds

Zwarte Woud en de Elzas
6-daagse busreis

Sauerland
6-daagse busreis

Dresden, Leipzig en Weimar
6-daagse busreis

Moezel en Rijn
8-daagse busreis

All inclusive in de Eifel
6-daagse busreis

Wolfach in het Zwarte Woud
8-daagse busreis

Reiscode: ebend06

Reiscode: ebwil01

Reiscode: ebglc02

Reiscode: eblof03

Reiscode: ebsdk01

Reiscode: ebwlf02

€ 369*
p.p.

€ 369*
p.p.

€ 419*
p.p.

€ 549*
p.p.

€ 459*
p.p.

€ 469*
p.p.

Excursiereizen naar Duitsland met gegarandeerde vertrekken

 

 
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 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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.

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

Vrijblijvende prijsopgave, ook aan huis. 
Gratis halen en bezorgen 
Gratis vervangende meubels 

Showroom en 
open werkplaats:
IJsclubstraat 68
3061 GV  Rotterdam
Telefoon: 010 - 414 58 08
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Bereikbaar met: Tramlijn 25

MODE
MODE VOOR 
IEDER MOMENT

Mode voor 
ieder moment! b

sbensbensen
M O D E

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

 
Vrijdag 6 en 

zaterdag 7 maart
Iedere klant ontvangt 

een leuke attentie.

Mode 
presentatie-

dagen

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

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

Bezoek 
onze 

facebook 
pagina

Geniet van de gezellige 
sfeer, wij laten u 

ondertussen de nieuwste 
modetrends zien

Modepresentatiedagen 
op 22 & 23 feb
1 & 2 mrt en 

8 & 9 mrt

Uitnodiging!

MARTINLUTHERKINGWEG 7 - 3009 EW ROTTERDAM

‘ALL YOU CAN EAT AND DRINK WERELDRESTAURANT’
IN DE MAAND MAART

10% KORTING
VOOR ELKE 55+ GAST
(OP VERTOON VAN EEN GELDIG ID OF RIJBEWIJS)

EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT.

voor reserveren bel
010-455 13 33

of mail naar
restaurantcathay@gmail.com



tot wagenrijder/controleur. Alles werd, 
toen ik er begon, nog in kisten, kratten 
en pallets aangevoerd. Zoals sinaasap-
pels, fl essen cognac, wijn en rum 
vanuit landen als Portugal, Spanje, 
Italië en Frankrijk. Rozijnen en noten 
kwamen uit Turkije. Koffi ebonen, 
peper en nootmuskaat zaten in 50/70-
kilo jute zakken. Twee man legden die 
zakken op je nek; dat heette ‘kapzak-
ken’. Daar liep je dan de zij (zijkant 
van het schip) mee in, omdat je toen 
nog geen modern materiaal had, zoals 

vorkheftrucks, waarmee vracht in de 
boten werd gehesen.
Je had in de havens overal douane. 
Alles was douaneterrein en elke lading 
had zijn eigen papieren. Die hadden 
verschillende namen en betekenissen, 
zoals een CMR, Aankomsten, Ex-
portdocumenten. Heel veel goederen 
werden ook toen per vrachtwagen, 
binnenvaartschip of trein door Neder-
land of naar andere landen vervoerd. 
Dat noemde men het achterland. Of er 
werd tijdelijk opgeslagen in pakhuizen 
zoals die van de Waalhaven.’’

 Hard werken 
Peter noemt wat namen van bedrijven 
zoals Muller-Progress, Thomsons Ha-
venbedrijf en Quick-Dispatch die later 
fuseerden onder de naam Kroonvlag. 
Daarna werd het ECT. Het was hard 
werken in de haven.
‘’Je werkte in dag- en avonddiensten, 
zogenaamde shifts. Dat wisselde 
elke maand. Ook moest je soms op 
zaterdag werken. Dan was je ‘de 
klos’ en daarom noemden we dat op 

z’n Rotterdams ‘klos-zaterdag’. Er 
werd gewerkt in een cyclus met zo’n 
tien vaste ploegen. Ook mensen uit 
Zeeland, Brabant, Katwijk, Leiden 
en zo werkten in de haven als er veel 
werk was. Die werden met een bus 
naar Rotterdam gehaald. Ik denk dat, 
in de tijd dat ik in de haven werkte, 
er circa 20.000 mensen werkten. Dat 
varieerde met het los- of ladingaan-
bod. Ik werkte toen ik jong was in 
de zogenaamde ‘lange jassenploeg’. 
We droegen leren jassen, waarin het 
gereedschap opgeborgen werd. Was 
lekker warm in de winter.’’

   Containers 
Peter vertelt hoe in 1967 het container-
vervoer begon bij Sealand (nu ECT).
‘’De eerste containers waren wagon-
containers. Die noemden wij ‘dozen’. 
Dan zeiden we: ‘Daar komen ze weer 
met die dozen’. Die werden door ons 
met een zogenaamde viersprong, dat 
was een stalen ring met vier staal-
draden waar haken aan zaten, op de 
hoeken van de containers vastgemaakt 
en op de treinwagons gezet. Je kreeg 
later ook containers met een motor 
(die werden Reefers genoemd) erin, 
waardoor je van alles gekoeld of in 
diepvries kon vervoeren. Zoals fruit 
en vlees. Containers uit onder andere 
Argentinië deden heel veel havens in 
de wereld aan voordat ze in Rotterdam 
kwamen. Die waren soms wel twee 
maanden onderweg.’’

   Havenstaking 
Een ander verhaal is dat van de grote 
havenstaking in 1970. ‘’Die heeft we-
ken geduurd. Ik weet nog dat we met 
zo’n 2000 werkers door de Maastun-

nel liepen. We zijn nog op televisie 
geweest. Bijna de hele haven lag plat. 
We staakten, omdat we een hoger 
salaris wilden. We wilden er 75 gulden 
per maand bij. Dus riepen we ‘75 JA, 
25 NEE’. Doordat de bonden er niet 
achter stonden, werd het een ‘wilde’ 
staking. Uiteindelijk is het 50 gulden 
geworden. Het was in een tijd dat er 
veel werd gewerkt met oproepkrach-
ten en die verdienden meer dan het 
vaste personeel. Daar kwam nog bij 
dat er weliswaar sprake was van groei 
in de overslag, maar dat de komst van 
steeds meer containers betekende, dat 
er minder arbeiders nodig waren.’’

   Opleiding 
In de loop van zijn carrière in de ha-
ven heeft Peter veel beroepsopleidin-
gen gevolgd. ‘’Ik heb rijbewijzen voor 
alle voertuigen gehaald en mocht daar-
door alles rijden in de haven. Toen had 
je nog benamingen van functies zoals 
stuwadoor, oftewel baas. Voorman, 
dekman en tallyman. Dat was een con-
troleur die alle dozen, balen of kisten 

telde. Zoals die van de koffi e, voordat 
ze naar de stuwadoor gingen. Of in 
een lichter werden geladen. Ik heb nog 
op vorkheftrucks gewerkt, waarvan de 
lading varieerde van 2 tot 40 ton. Nu 
varen er boten van 430 meter lang en 
75 meter breed. Op het dek wordt 24 
containers breed geladen en 9 hoog op 
het dek en 9 hoog onderdeks. En dan 
heb je ook nog de tanktainers, waarin 
vloeibare stoffen worden vervoerd. Of 
gas, stikstof, zuurstof. Kerosine voor 
vliegtuigen. Dus als men die contai-
ners niet goed vastsjort, verliezen ze 
weleens een paar ‘dozen’!’’
Peter verwijst hiermee naar de 172 
containers die onlangs in de vaargeul 
boven de Wadden in zee belandden.
In 2006 ging Peter Hijnen op zijn 60e 
met de VUT. Met veel plezier kijkt hij 
terug op zijn tijd in de Rotterdamse 
haven. ‘’Van balen tot robots, van 
kisten sjouwen naar automatisering 
met duizenden containers per schip. Ik 
heb het allemaal meegemaakt.’’

  Bab Riem Vis   

 Van balen sjouwen tot robots   
  Als je nu in de Rotterdamse 
havens rondkijkt, verbaas je 
je over de enorme hoeveel-
heid containers die daar 
wachten op vervoer over de 
hele wereld. Dat was jaren 
geleden wel anders. Daarover 
kan Peter Hijnen (72) ons 
alles vertellen. Zijn vader 
werkte al in de haven en hij is 
er eigenlijk in opgegroeid. 

  ‘’Ik ben er in korte broek begonnen en 
heb me opgewerkt van havenwerker 
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 Peter Hijnen (midden) heeft jarenlange havenervaring   

 Door de lens van Hartog (282-283)

    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. Reacties: reinw@telfort.nl

        

 282) Van deze foto is weinig bekend, 
wel dat het beeld is gemaakt om-
streeks 1962. Links is net nog een 
blokje nieuwbouw zichtbaar.   

 283) Veel publiek, een enkele agent en de neuzen in één richting. Waar was dat?   

 Balen sjouwen in de Rotterdamse haven. Vroeger een vertrouwd gezicht   
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vanaf € 1.998,=

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

 inclusief elektrische sta-op en relax/
kantelverstelling;

 3 motoren voor onafhankelijke be-
diening;

	Bekleding in stofsoort 1, andere 
stofsoorten ook mogelijk.

100% op maat 
gemaakt

Fitform 542
sta-op relaxfauteuil 

 

  

GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 
Voor een goede relatie zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen die 
gepensioneerd, of met functioneel 
leeftijdsontslag zijn en op projectbasis 
minimaal 3 dagen per week, 5 uur op 
een dag in de omgeving van Rotterdam      
huis-aan-huis lokale heffingen willen 
controleren. 

  WIJ VRAGEN: 
•  Goede communicatieve 

vaardigheden; 
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal; 
• Computervaardig; 
•  In bezit van auto en rijbewijs B; 
•  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar tijdens 
het project. 

  WIJ BIEDEN: 
•  Een marktconform salaris; 
•  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
•  Flexibele werkdagen/-tijden. 
  BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marijke Kuindersma, 
op telefoonnummer:  026-384 05 67. 
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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

€ 10,00

Nieuw
Poké-Bowl
p/st 5,95
      

2 voor 

ANDRE RIEU
CONCERT IN DE LANXESS ARENA KEULEN

Inclusief 2 hotelovernachtingen
halfpension verzorging en

concerttickets voor André Rieu

Boekingen >>                                           
Voor meer informatie kijk op >>
 WWW.VALKVAKANTIES.NL

Actie!
nu met €10,-

boekingskorting
ORIEU10

MET VALK  VAKANTIES NAAR

Gegarandeerd vertrek op
donderdag 9 mei vanaf diverse 

opstapplaatsen in Nederland
€299p.p.

0172 - 469696

Laatste plaatsen! 

3-DAAGSE BUSREIS

vanaf

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.
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begon, tussen de middag en ook 
nog na vier uur, als de school uit 
was. Dus niet meer zwerven door 
onze woonbuurt, eigenlijk niks 
meer. Geen tijd meer voor. Ik was 
alleen nog bezig met hele en halve 
liters melk, het reinigen van acht 
melkbussen per dag en het inladen 
van kaas en pakjes margarine.

Ik had ook nauwelijks meer tijd 
voor mijn vriendjes, Ton van de 
Roer en Kees Laurijssens. Ze 
woonden in de Oranjeboomstraat. 
Ton achter de kapperszaak van 
zijn vader en Kees naast café 
Verschuren, op de hoek met de 
Rose Spoorstraat. De vader van 
Kees had een auto en bracht ons 
soms naar het welpenhonk van de 
St.-Franciscusgroep op de zolder 
van de Broederschool (eigenlijk de 
St.-Louisschool) op de Putselaan. 
Omdat er broeders les gaven en 
ook in het pand woonden, werd 
in de volksmond gesproken over 
Broederschool. Meer vriendjes had 
ik niet, want ik was volgens andere 

leeftijdgenoten van mijn klas toch 
maar een ‘lulletje rozenwater’. Ze 
deden me in de ban, want ik was 
het sufferdje dat in afgedankte 
kleding van anderen rondliep. 
Moeder kocht vanwege geldgebrek 
kleding in het lorrenwinkeltje van 
Noordermeer op het Afrikaander-
plein. Ik schaamde me kapot toen 
een klasgenoot mijn broek en trui 
herkende als afdankertjes van hem, 
die zijn moeder aan de voddenman 
had meegegeven.

Contact
Met barbierszoon Ton heb ik nog 
regelmatig contact en sinds enkele 
weken ook met Kees Laurijssens. 
Hij en ik denken met plezier terug 

aan de zomerkampen van de 
padvinders in onder meer Bergeijk 
in Noord-Brabant. Kees laat weten: 
“Foto’s van kampen uit die tijd 
heb ik niet. Wel zijn er films, die 
hopman Theo Arntz maakte. Ik 
heb enkele frames uit die film 
gelicht en er foto’s van gemaakt. 
Daarnaast heb ik voor het archief 
van de groep een Google-account 
aangemaakt met het emailadres 
verkennerij.rotterdam.zuid@gmail.
com Wie daarop reageert, krijgt 
van mij de link toegestuurd waarop 
al die filmpjes staan. Theo is nu 94 
jaar oud en mijn vrouw en ik waren 
9 december in Nijmegen aanwezig 
om zijn verjaardag te vieren.’’

En: “Ik weet dat je in de Rosestraat 
hebt gewoond. Theo heeft in het 
verre verleden daar een filmpje 
gemaakt. Voor zover ik weet zijn 
dit de enige bewegende beelden 
van een unieke spoorwegover-
gang. Het filmpje is te bekijken 
via https://www.youtube.com/
watch?v=OymzmU6uHe

Doopbewijs
“Met interesse heb ik de afgelopen 
weken in De Oud-Rotterdammer de 
stukjes gelezen over de Afrikaan-
derwijk. Ik ben voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog gebo-
ren in de Tweebosstraat op 26. Als 
ik de foto bekijk van de Bloemfon-
teinstraat, met aan het eind de 
St.-Franciscuskerk, breng dit herin-
neringen boven. En welke dan wel? 
In deze kerk ben ik gedoopt. Het 
doopbewijs heb ik nog en tot mijn 
verbazing kwam ik er achter dat 
ik, behalve dat ik Jan heet, nog een 
voornaam heb. Gek eigenlijk dat 
je de doopnaam nooit ergens voor 
gebruikt. Ook het stukje over Van 
Kooten vond ik interessant. Zo was 
de opslag bij ons in de straat en de 
ingang naar de fabriek om de hoek. 
Als je de deur door ging, keek ik 
altijd naar die grote machines die 
daar gebruikt werden. Er was ook 
een klein mannetje, dat net om de 
hoek op de Hilledijk woonde, dat 
later een pedofiel bleek te zijn. Dit 
kan ik nu wel vertellen, want hij 
zal wel niet meer in leven zijn. In 
een vorige De Oud-Rotterdammer 
stond een foto van de hoek van de 
Hilledijk en de Martinus Steijn-
straat. Het café daar op de hoek 
was van Rein Brands. Mijn vader 
was een goede klant van hem. Iets 
verder op de dijk had mijn vader 
een houtzagerij. Ik heb alleen maar 
leuke en fijne herinneringen aan die 
tijd. Ik ben op zoek naar jeugd-
vrienden, het lijkt wel of iedereen 
al gestorven is. Ik ben bereikbaar 
via jkamp@home.nl. Misschien 
zijn er nog mensen die ik hiermee 
aanspreek en als ze reageren, krij-
gen ze altijd antwoord.

Reageren op deze rubriek kan via 
reinw@telfort.nl

Mijn werkzame leven begon toen ik een jaar of acht was. Dat kwam door mijn moeder. Ze 
maakte één keer per week het pakhuis van zuivelhandelaar Houtbraken schoon. Hij kon wel 
een knechtje aan zijn bezorgkar gebruiken - een zogeheten elektrisch aangedreven ijzeren 
hond - want zijn zoon Joop was opgeroepen voor de militaire dienst. Ik vond dat rijden met 
die melkkar, wat ik al snel mocht, een prima idee.

Dus trok ik de maandag daarop mijn stoute schoenen aan, beide met een gat in de zool, en was om zes uur in de 
vroege morgen bij het pakhuis in de 
Steinwegstraat. Mijn schoenen waren 
al een poosje stuk en ik zou nieuwe 
krijgen als de cheque van de kinder-
bijslag op de deurmat was gevallen. 
Zes dagen per week verleende ik as-
sistentie tot mijn school om negen uur 

Pret met de akela in het pad-
vinderskamp.

Gaten in 
schoenzolen

De troep in mars bij de (links) net niet zichtbare Broederschool op de Putselaan.

Welpen van het rode nest met palmpasen in de Klosstraat waar akela Van Hulst (links) 
woonde. Foto’s Kees Laurijssens/Theo Arntz.

Oud-spelers DCL gezocht

De Rotterdamse voetbalclub De 
Charloise Leeuw, meer bekend on-
der de initialen als DCL, bestond 
van 12 juli 1921 tot en met 12 juli 
2004. De geschiedenis van deze 
club liep synchroon met die van 
talloze andere. Uit de bierkelder 
van Leen van der Brink aan de 
Sluisjesdijk werden, nadat de club 
was opgericht, al spoedig palen 
en hoekvlaggen op de schouders 
van de stoerste knapen naar het 
veld gedragen. 

Concurrentie was er al van de eerder 
opgerichte vereniging CVV. Reeds een jaar 
na het eerste officiële optreden in de derde 
klasse van de Rotterdamse Voetbalbond 
werd DCL kampioen en promoveerde. 
Na die eerste promotie volgden er in nog 
geen vier jaar nog meer. In augustus 1924 
bereikte men zodoende al de Nederlandse 
Voetbalbond. Na diverse veranderingen 
werd het terrein aan de Carnissesingel/hoek 
Kromme Zandweg een aardig voetbalveld.
In de toen gestichte vierde klasse van de 
NVB kon DCL de opgaande lijn con-
tinueren. De derde klasse werd al snel 
bereikt, maar toen kwamen er onbevroede 
problemen. In die derde klasse bleek het 
dikwijls moeilijk een behoorlijk elftal te 
formeren. Niettemin werd na vijf jaar een 
nieuwe kampioenstitel behaald en via een 
gewonnen promotiewedstrijd tegen het 
Hillegomse Hillinen zeilde men de tweede 
klasse in. Groei en bloei maakten een 
nieuwe verhuizing noodzakelijk en met een 
krediet van 2000 gulden kwam er een keurig 
terrein aan de Ebenhaëzerstraat op Charlois, 
waar de groen-witten erg populair werden. 
Een paar jaar later volgde een nieuwe ver-
huizing. Aan de Dorpsweg werd een kleine 
overdekte tribune gecreëerd. In de oorlog 
was opnieuw een verhuizing noodzakelijk, 
doordat de Duitsers het complex in beslag 
namen. De club verhuisde naar het voorma-
lige terrein aan de Carnissesingel. De laatste 
verhuizing was naar de Oldegaarde. Met 
vereende krachten trok men er een nieuwe 
tribune op. In september 1967 werd, vooraf-
gaand aan de wedstrijd tegen Nestoro, deze 
tribune met 400 zit- en 700 staanplaatsen 
officieel in gebruik genomen. De clubtent 
werd als ‘De Leeuwenkooi’ bij velen popu-
lair, maar spoedig werden acties onderno-
men de houten kantine tot nieuw clubhuis 
om te toveren. Eind september 1968 was 
het grote moment voor de Charloisse club: 
het nieuwe clubhuis kon officieel worden 
geopend. Ondanks matige prestaties van 
het eerste elftal groeide de club nog steeds 
en werden in 1971 zelfs twee damesteams 
ingeschreven voor de nieuwe KNVB-
competities.

Helaas hield de club in 2004 op te bestaan, 
maar op de Rvv DCL-site op Facebook 
zoeken oud-leden elkaar nog steeds op. 
Wij willen met nog meer oud-voetballers/-
sters van DCL in contact komen, hun 
verhalen vernemen over toen ze bij de club 
voetbalden, hun anekdotes horen en bovenal 
de foto’s bekijken die zij wellicht nog tijd 
bezitten. Contact opnemen kan met Edgar 
Kasteel, (edgar121402@gmailcom) of Hans 
Eijkenbroek (j.eijkenbroek@upcmail.nl)
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Helpt u mee?  
Kijk voor meer informatie op:  
www.proefpersoon.nl/Alzheimer
U kunt ook e-mailen naar  
alzheimer@chdr.nl of bellen  
met 071 - 524 64 64

Alzheimeronderzoek,
helpt u mee?

Geneesmiddelenonderzoek, daar worden mensen beter van!
Het Centre for Human Drug Research is een stichting die (geneesmiddelen)onderzoek 
doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte 
van Alzheimer. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van 
geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt 
samen met de klinische afdelingen van meerdere universitaire- en perifere ziekenhuizen.  
Kijk voor meer informatie op: www.proefpersoon.nl/Alzheimer of bel met 071 - 524 64 64

Het CHDR doet onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer. Voor deze 
onderzoeken zoeken wij: 

Patiënten met de ziekte  
van Alzheimer 

•  Heeft u de ziekte van Alzheimer 
of een voorstadium van 
deze ziekte (Mild Cognitive 
Impairment, MCI)?

• Is dit vastgesteld door een arts?

Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor deelname. Vooraf 
wordt u uitgebreid voorgelicht en 
medisch gekeurd. Voor deelname 
ontvangt u een vergoeding.

Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf  € 3933,00

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

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer: 
Deel 1 en/of 2 kunt u via  
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen en wordt 
u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl

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)

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.
  

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

Resonant lekker en kruimig
 

    € 4,955 kilo

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

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

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Ook een 
Oud-Rotterdammertje

plaatsen? 

Bel. 0180-820244



Aangehouden wegens dames-
fiets

Het artikel over surveillancewagens 
van de politie in de vorige De Oud-
Rotterdammer bracht de volgende 
herinnering boven. Na een schoolfeest 
op het Montessori Lyceum, medio 
jaren zestig, fietste ik ‘s nachts in mijn 
eentje terug naar mijn ouderlijk huis in 
Kralingen. Het zal ongeveer half één 
zijn geweest, want ik moest om één 
uur thuis zijn. ‘Gisteren laat gewor-
den, morgen een vermoeiende dag’, 
verklaarden mijn ouders het onredelijk 
vroege tijdstip. Het gebruikelijke 
gesputter (’ja maar iedereen mag tot 
twee uur blijven!’) was ook nu weer 
zinloos - mijn ouders hielden altijd 
voet bij stuk. Mijn fiets was enkele 
weken eerder bezweken. Ik maakte 
sindsdien gebruik van een degelijke, 
zwarte Gazelle, terugtraprem, nul 
versnellingen, die een vriendin van 
mijn moeder had afgedankt en bij 
ons als reservefiets was ingebracht. 
Damesmodel (tegenwoordig heet het 
een omafiets), in prima staat - nou ja 
… het achterlicht deed het niet.
Op de Goudsesingel hielden twee 
agenten in een Dafje mij staande. Ze 
sommeerden mij verder te lopen, we-
gens ondeugdelijke verlichting, maar 
wilden me eerst nog even aan de tand 
voelen over die fiets. “En waarom 
rijden wij op een damesfiets?” “Omdat 
dit mijn fiets is. Gekregen van een 
vriendin van mijn moeder.” Ze 
dachten waarschijnlijk dat ik hem had 
gestolen, maar ik kwam ermee weg. 
Op de Slaak stapte ik met bonkend 
hart weer op en reed verder naar huis. 
De volgende dag vertelde ik aan mijn 
klasgenoot Jolle wat me was over-
komen. Hij wist meteen wat ik had 
moeten antwoorden op de vraag over 
mijn damesfiets: “Hoezo? U rijdt toch 

ook in een Dafje?”

Jan Daan Hillen
jdhillen@tkstschrvr.nl

Politieauto (4)
Als aanvulling op het stuk van Han 
Karels op de voorpagina van De 
Oud-Rotterdammer van 22 januari 
het volgende. Han Karels schrijft o.a. 
dat de C-10 werd ingezet voor de 
112-meldingen. De Chevrolet C-10 
werd in dienst genomen in 1962. De 
laatste patrouillewagen werd buiten 
dienst gesteld in 1986 (bron politie-
voertuigen.nl). Aangezien er in deze 

jaren nog geen landelijk alarmnummer 
bestond, kan die opmerking van Han 
Karels niet kloppen. Pas in 1990 werd 
het eerste alarmnummer 0611 inge-
voerd, in 1997 vervangen door 112.

Aad Vermeulen
a.vermeulen14@upcmail.nl
tel. 010-4853915

Politieauto (5)
Op de voorpagina van De Oud-
Rotterdammer van 22 januari zie ik 
een foto van de Chevrolet C10 van de 
Rotterdamse politie. Onwillekeurig 
dacht ik terug aan de tijd dat ik in mijn 
stamcafé zat, met aan de andere kant 
van de bar een leuk meisje. We zaten 
wat te praten met een glaasje erbij. Dit 
ging zo een paar weken door, tot ik op 
een zaterdagavond vroeg of ze zin had 
morgen mee naar de bioscoop te gaan?
Dat leek haar wel leuk, dus ik haar 
de andere dag thuis voor de deur 
opgehaald en wij met m’n oude Kever 
naar de stad. Rijdend op de Maasbou-
levard ging het Kevertje inhouden, net 
voor de Oostmolenwerf. Daar was een 
benzinepomp en met de laatste drup-
pels benzine huppelde m’n Kevertje 
het terrein van de pomp op. Maar 
helaas was die gesloten. Ik stapte uit 
en zag een politiewagen (de Chevrolet 
C10) aankomen. Ik hield ze aan en 
legde uit dat ik m’n meisje niet wilde 
teleurstellen. “Stap maar achterin”, zei 
de agent, en terwijl we in een razende 
vaart door de stad scheurden, hadden 
wij de grootste moeite ons op de hou-
ten arrestantenbanken in evenwicht te 
houden. In een rit die in mijn beleving 
nog geen vijf minuten duurde, stonden 
wij op de ‘s Gravendijkwal bij een 
benzinepomp die wel open was. De 

agenten hadden geen tijd ons terug te 
brengen, maar wij waren dolblij dat ze 
ons zo geholpen hadden.
Wij met de tram terug naar het Oost-
plein met een jerrycan benzine. Bij 
de auto aangekomen de benzine erin 
gedaan, maar toen startte de motor 
niet. Gelukkig zag ik een paar mannen 
aankomen die ons een duwtje gaven. 
En zo kwamen we net op tijd bij de 
bioscoop. Je kon toen nog gewoon 
voor de deur parkeren. Inmiddels bijna 
43 jaar verder zijn dat meisje en ik 
nog steeds gelukkig getrouwd en we 
hebben twee prachtige dochters, een 
geweldige schoonzoon en een heer-
lijke kleinzoon. Maar dat ritje in die 
politiewagen zullen we nooit vergeten.

Ruud Kuipers
ruudkuipersfries@zonnet.nl

Noordsingel
Vorige week de Bergsingel en aan-
sluitend de Noordsingel eens verkend. 
De bajes in nieuwbouwstijl bekeken 
en naar de Erasmusstraat, waar mijn 
grootmoeders Van der Gaag aange-
trouwde familie een aannemersbedrijf 
had. De naam was Muus. Een naam 
die men niet zoveel hoort. Ik heb ook 
wat nagedacht over een andere naam 
die in deze krant voorkwam, te weten 
Van der Lende. In een artikel over de 
borstelfabriek in Overschie. Als jonge 
17-jarige leerjongen was opeens op 
een vroege maandagochtend de gevan-
genis aan de Noordsingel aan de lijn 
met de vraag of er een chauffeur Van 
der Lende uit de Josephstraat op de 
loonlijst stond. Nu kwam mijn direct 
leidinggevende als door een wesp 
gebeten in actie en nam de telefoon 
over, zelf had ik nog nooit van de man 

gehoord. Het bleek dat de heer Van 
der Lende op de zaterdagochtend was 
aangenomen en om 12.30 uur in de 
Maashaven moest laden, dus dat was 
dikke paniek. Met een enveloppe met 
circa 500 Hollandse guldens, in 1965 
een heel kapitaal, mocht ik met de 
tram naar de Noordsingel. Nadat enige 
malen deuren voor mij open en dicht 
gingen, kwamen de bewaarder en mijn 
persoontje bij de ontvanger van de 
enveloppe, die daarmee zijn vrijheid 
terugkreeg. Nu, zo lopend door klein 
China richting Henegouwenlaan, 
denk ik nog eens aan dat voorval. De 
chauffeur had het na enige weken al 
weer gezien. De Josephstraat is voor 
mij nog steeds de Van Ellende straat, 
die men onderweg naar de Pijp in de 
Gouvernestraat regelmatig doorkwam.

Rinus Anker
geenranker@zonnet.nl

Hamerstelenvet
Ik was zeventien en net geslaagd voor 
mijn BeMeTel-diploma in de jaren 
zestig bij Wilton Feijenoord. Met 
het behalen van dit diploma kreeg je 
gelijk werk in de één of andere hal, 
waar je het geleerde in de praktijk kon 
brengen. Dus ik daar aan het werk. Als 
je ander gereedschap nodig had dan je 
eigen, had je daar penningen voor met 
je nummer erop, zodat je die op zeker 
terug bracht. Op een dag kreeg ik de 
opdracht in het magazijn hamerste-
lenvet te halen. Nu had ik van oudere 
klasgenoten hier al van gehoord en 
wist gelijk: dit is mijn kans. En ik zou 
er grondig van profiteren. Het was 
zomer en de opstapwagens reden over 
de werf om het personeel te vervoe-
ren. Dit was een gratis busdienst en 
heel makkelijk. Met de opdracht liep 
ik onze werkhal uit en stapte op de 
wagen. Hij reed rond de haven en ik 
wist dat er diverse magazijnen waren. 
Na eerst een tijdje langs de waterkant 
te hebben gezeten, ben ik naar zo’n 
magazijn gegaan en heb een briefje 
gevraagd waarop moest staan dat het 
hamerstelenvet net op was en ik naar 
de onderzeebootloods moest gaan. Die 
was aan de andere kant van de haven 
en na enige opstapwagens voorbij te 
hebben laten gaan, ging ik op weg 
naar het volgende magazijn. En zo nog 
een paar. Ik heb een volle werkdag 
heen en weer gereden tot ik de volgen-
de werkdag bij mijn baas verscheen 
die vroeg: “Heb je het hamerstelenvet 
al?” Ik antwoordde: “Nog niet, maar 
ik ben het op het spoor en vermoede-
lijk heb ik dat vanmiddag wel bij mij.” 
Daar trapte hij niet in en zette mij aan 
het werk. Jammer, maar ik vond dit 
‘buitenspelen’ op die zomerse dagen 
best prettig.

Peter Kooij
06-28788486
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Zaagmolenstraat
De foto van de Zaagmolenstraat in De Oud-Rotterdammer van 5 februari komt me bekend voor. Deze foto is volgens mij 
genomen op de hoek van de Bergweg en de Zaagmolenstraat. Destijds werd de Bergweg voor de eerste keer geasfalteerd. 
Ik werkte in de apotheek op de Bergweg, schuin tegenover de Zaagmolenstraat en heb dat meegemaakt. Dat moet tussen 
1955 en 1965 geweest zijn. Het was een heel groot karwei. Er is namelijk eerst beton gestort en daarop geasfalteerd, 
vandaar dat de tramrails omhoog moest, maar de tram reed gewoon door! Alleen begrijp ik niet, dat lijn 14 (op de foto) 
uit de Zaagmolenstraat komt, want lijn 14 kwam uit Hillegersberg van de Straatweg naar de Bergweg. Alleen lijn 22, 
meen ik, kwam uit de Zaagmolenstraat. Misschien werd de tram omgeleid, maar dat weet ik niet meer. Het is een hele 
poos geleden!

Gerda Kraak-Mink
Spijkenisse
gerdakraak@upcmail.nl

Jamin
Ach, wat een mooie reacties in ‘Ken je dit nog’ van 8 januari in De Oud-
Rotterdammer. Ook op de Wolphaertsbocht was een mooie Jaminwinkel. 
Vrienden vertellen dat zij als kinderen met vader mochten wandelen: “Voorbij 
de Brielselaan gekomen, naderden wij Jamin. Nu begonnen wij heel goed op 
te letten. Of vader zijn hand in zijn jaszak deed. Want daar kwamen dan cent-
jes uit voor een dubbeldik of voor niknak-kaakjes. Op een dag lieten wij ook 
een buurmeisje meelopen. Alle drie liepen wij gedwee tot het grote moment 
kwam. En ja hoor, vader stak zijn hand in zijn zak. Maar...er kwam alleen 
maar een zakdoek uit....”

Dr. Anton de Man, Rotterdam
ademan@planet.nl



Reünie Wolfert van Borselen
De Wolfert van Borselen scholengroep 
bestaat vijftig jaar en ter gelegen-
heid daarvan worden twee reünies 
georganiseerd. Op 25 mei en 15 juni 
2019 kunnen oud-leerlingen en (oud-)
medewerkers elkaar ontmoeten in hun 
oude school. Op 25 mei wordt in het 
schoolgebouw aan de Bentincklaan, 
nummer 280, de reünie van Wolfert 
College - inclusief de ISK -, Wolfert 
Tweetalig, de RISS en hun voorlopers 
gehouden. Die voorlopers zijn de 
scholen die in 1968 zijn opgegaan 
in de openbare scholengemeenschap 
Wolfert van Borselen: Mathenesser-
hbs, Willem de Zwijger-hbs, Herman 
Heijermans-ulo, Vlaggeman-(m)ulo, 
Dr. De Jager-ulo.
Op 15 juni wordt een reünie georga-
niseerd voor Wolfert Dalton en zijn 
voorloper het Caland Lyceum. Deze 
vindt plaats in het gebouw van Wolfert 
Dalton aan de Argonautenweg, num-

mer 55. Overdag kunnen reünisten 
lessen van oud-docenten volgen, een 
klassenfoto laten maken en bijkletsen 
met oud-klasgenoten en (oud-)me-
dewerkers. ‘s Avonds is er een warm 
buffet, zijn er gezellige barretjes en 
kunnen de voetjes van de vloer tijdens 
de disco.
Voor meer informatie kunnen oud-
leerlingen en (oud-)medewerkers 
terecht op een speciale reüniewebsite, 
waar ze ook entreekaarten kunnen 
kopen. Verder is het mogelijk op 
die website oud-klasgenoten uit te 
nodigen en te helpen met speuren naar 
mensen die nog niet gevonden zijn. 
De website voor Wolfert College, 
Wolfert Tweetalig en Riss is https://
wolfert-college.heefteenreunie.nl Die 
voor Wolfert Dalton is https://wolfert-
dalton.heefteenreunie.nl

Foto’s gezocht
Ik zou het heel leuk vinden drie foto’s 

in mijn bezit te krijgen waar ik fijne 
herinneringen aan heb. Op het win-
kelcentrum Zuidplein was in de jaren 
zeventig een Chinees restaurant De 
Pauw, waar nu Mc Donald’s zit. Op 
de Lijnbaan zat in de jaren zestig een 
lunchroom, Panacé met lekkere kip-
pensoep! Ik ging er met mijn vriendin 
Joke lekker smikkelen. Ook op de 
Lijnbaan had je Van Veen met oosterse 
artikelen. Er was een aparte sfeer en 
lekkere geuren!
Wie heeft foto’s van deze drie zaken? 
In fotoboeken zijn ze niet te vinden. Ik 
wil verzendkosten graag vergoeden.

Elly Goderie
010-4809794

Tuindorp De Vaan
Voor de foto-expositie ‘Men bouwde 
Tuindorp De Vaan in 1941-1943’ ben 
ik op zoek naar school- en klassen-
foto’s van het houten schooltje aan 
het Zaailand, de Rehobothschool aan 
de Dordtsestraatweg en de openbare 
lagere school ook aan de Dordt-
sestraatweg. Tevens zoek ik foto’s van 
Tuindorp De Vaan. Van het schooltje 
aan het Zaailand zijn enkele leerlingen 
bekend, waaronder Tina Groenewout, 
Jetty Verhoeks, Leen en André van de 
Heuvel, Ans de Graaf en Frans Vijgh 
uit de jaren 1949-1951. De fotoex-
positie wordt in april gehouden in de 
partyboerderij Het Wapen van Degen-
kamp aan de Dordtsestraatweg 577.

Tinus en Bep de Does
Kortekromhout 50
3075 DM Rotterdam
010-4855318/ 06-15668177

Tranen met Tuiten zoekt mu-
zikanten
Wij zijn een smartlappen- en gezel-
ligheidskoor uit Hoogvliet en zoeken 
muzikanten. Voelt u zich verbonden 
met ons soort muziek? Kom dan snel 
een keer op onze repetitieavond kijken 
en eventueel meespelen. Wij oefenen 
elke donderdagavond van 20.00 tot 

22.00 uur. Onze locatie is Speeltuin 
Zalmplaat aan de Hoekwant 30 in 
Hoogvliet. Ook is er weer plaats voor 
nieuwe leden, vooral heren die ons 
koor willen komen versterken. Kom 
eens kijken, luisteren of meezingen. 
Voor informatie of aanmelding kunt 
u bellen met onze dirigente Wijnie 
Smits, 010-4167557.

Discotheek Checkpoint
Wij, Wim en Ineke Ras, zijn op zoek 
naar oud-bestuursleden van Disco-
theek Checkpoint, in de jaren 1960/70 
gevestigd in Rotterdam, aan het Afri-
kaanderplein. Wij zoeken o.a. Frans 
van Suylekom, Piet van Gorkum, 
Martin Klopstra en Ron Waaijer. We 
hebben al gevonden: Willem Leenen 
en Marja, Hans en Ina van der Zijden 
en Cis de Kok. Zijn we iemand ver-
geten, laat het ons weten. We zouden 
het leuk vinden iedereen te ontmoeten, 
herinneringen op te halen en bij te 

praten. Graag reacties naar weniras@
zeelandnet.nl

Scheepvaartspulletjes
Verzamelaar zoekt petten/losse 
petemblemen koopvaardij, sleep-
vaart en reddingswezen. Hoop dat er 
(oud) zeelieden zijn, die mij kunnen 
helpen. Heb ook interesse in andere 
scheepvaartspulletjes. Kosten worden 
vergoed. D.P.G. van der Horst. 0512-
471706 E-mail: dpg.vanderhorst@
chello.nl

Bijbel gevonden
Op 20 december heb ik in de metro, 
een bijbel gevonden. Deze is duidelijk 
heel veel gebruikt. Gezien de aanteke-
ningen vermoedelijk een ‘werkbijbel’ 
van ouderling of dominee. Wie mist 
deze bijbel?

Conny Katuin-Verdoes
ab-en-conny@hotmail.com
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Schilderij
Wegens een erfenis kreeg ik een schilderij in bezit dat mij eigenlijk niets 
zegt. Gewoon een stadsgezicht. Toch heb ik een gevoel als zou dit wel eens 
een stukje Rotterdam kunnen zijn van voor de oorlog. Graag zou ik dan ook 
willen weten of deze afbeelding iets te maken zou kunnen hebben met het 
vooroorlogse Rotterdam. Omdat ikzelf Rotterdammer ben van na de oorlog 
zie ik hier totaal geen herkenningspunt. Het zou leuk zijn als er iemand is die 
wil helpen en kan zeggen of dit Rotterdam zou kunnen zijn en waar.

Nico Goudriaan
lese57dl@kpnmail.nl

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

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

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

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

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

Koekfabriek
Mijn vader (Anton Schuiling, bovenste rij, 2e van rechts) is in de oorlogstijd 
te werk gesteld in een koekfabriek in de omgeving van Dresden. Is er mis-
schien nog iemand die iets kan vertellen over deze fabriek, de mensen die 
daar werkten en onder welke omstandigheden? De foto is waarschijnlijk in 
1943 gemaakt. Bij voorbaat dank!

P Schuiling
a.schuiling14@kpnplanet.nl

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. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haarkrul; 15. Neder-
landse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. 
griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis; 31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos man-
nenvestje; 37. rivier in Engeland; 38. watersporter; 41. plechtige belofte; 42. wijn� es van twee liter; 44. Schotse familiestam; 
46. onbeschaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct; 54. 
achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot overnachten; 64. schrijf-
gerei; 65. knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70. maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam 
werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse anijswijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie 
(afk.); 82. projectieplaatje; 83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).
     
     Verticaal 
  1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets (landauer); 6. berggeel; 7. 
vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9. zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijk-
zang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20. geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 
25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. 
vissersgerei; 37. waterkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uit-
scheidingproduct van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. deel van 
het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag); 57. ver (in samenst.); 59. 
oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappenmaker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnas-
tiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tussen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. 
deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.   

 De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de winters van vroeger, waarin je door moeders met een warme 
kruik in bed werd gestopt. De uitkomst van de puzzel luidde:

     Wie heeft er nog een warme kruik in bed? 

  Onder de vele goede inzenders verlootten we vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam Feijenoord en Noordereiland 
in de twintigste eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: J.L.A. Gijzenmijter, J.M. de Waard, P. de 
Wit, J.A. Bijsterveld-Heij en D.G.C. Schouten.

    Voor de puzzel van deze keer hebben we een dvd als prijs. Vijf 
prijswinnaars ontvangen ieder een exemplaar van ‘Gaten in de 
muur’. Een dvd over een bijzondere, maar vergeten samenwer-
king tussen kunstenaars en architecten tijdens de wederopbouw 
van Rotterdam. Een fi lm onder regie van Jan Dirk Schouten.

    Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan 
voor DONDERDAG 28 FEBRUARI 12.00 UUR naar info@
deoudrotterdammer.nl of per post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrot-
terdammer.nl   
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31 70 48 5 51 27 43 50 7 83 58

65 45 20 86 25 32 81 54 28 59 22 41 69

57 13 33 30 6 39 87

Horizontaal 1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbe-
dekking; 14. haarkrul; 15. Nederlandse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 21.
sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis;
31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos mannenvestje; 37. rivier in Engeland;
38. watersporter; 41. plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44. Schotse familiestam; 46. onbe-
schaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct;
54. achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot
overnachten; 64. schrijfgerei; 65. knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70.
maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse
anijswijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. projectieplaatje; 83. dophei-
de; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets
(landauer); 6. berggeel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9. zuigspeen; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijkzang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20.
geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27.
gewiekst; 29. Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei; 37. waterke-
ring; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uitscheiding-
product van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53.
deel van het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag);
57. ver (in samenst.); 59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappen-
maker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tussen
stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.

KRUISWOORDPUZZEL

  Corresponderen 
Ik heb mijn diploma van verpleegster 
gehaald in het oude Clara Ziekenhuis. 
Is er nog iemand in Holland van onze 
groep uit 1961? Ik zou graag corres-
ponderen. Ik ben nu 80 jaar en woon 
in Australië. Ik ben weduwe. Hartelijk 
dank alvast voor reacties.

  Bep Hiller-Voets
bephiller@gmail.com

     Bridgen voor beginners 
Woensdagmiddag 20 februari gaat 
een bridgecursus voor beginners van 
start. In twaalf wekelijkse lessen leert 
u de beginselen van bridge. Bij de 
lessen wordt gebruik gemaakt van 
het boekje ‘Bridge in een Flits 1’ van 
oud wereldkampioen Berry Westra. 
Voor meer informatie zie http://www.
denksportcentrumdelombard.nl

   Golden Sports 
Vergrijzing en vereenzaming van de 
ouder wordende mens is een feit. Ook 
het in beweging blijven is voor veel 
ouderen een uitdaging. In Rotterdam 
Zuid is er binnenkort nieuw aanbod 
voor de oudere doelgroep.
Vanaf 7 maart, de openingsdag, zal 
RSV Sperwers starten met Gol-
denSports. Dit is een initiatief voor 
mensen vanaf 55 jaar en ouder om 
in beweging en sociaal in contact te 
blijven. GoldenSports is een stichting 

met het doel: “Het bevorderen van de 
vitaliteit van ouderen, zodat ze langer 
gezond thuis kunnen blijven wonen. 
Door samen te sporten en bewegen 
ontmoeten ouderen hun buurtgenoten 
en ontstaan nieuwe sociale contac-
ten.” Samen buiten sporten onder 
begeleiding van een professionele 
trainer, voor iedereen toegankelijk en 
tegen een kleine vergoeding: dat is het 
concept van GoldenSports.
RSV Sperwers is een SportPlus-
vereniging. Dat betekent dat zij graag 
een maatschappelijke bijdrage leveren 
aan de wijk en aan de leden. Door 
GoldenSports aan te bieden kunnen 
we veel ouderen in de wijk Carnisse 
weer vitaal en gezond maken. In 
samenwerking met Fysio Roerdomp, 
Rotterdam SportSupport en Rotter-
dams Sportbedrijf organiseren we dan 
ook een openingsdag op 7 maart.

Wilt u meer gaan bewegen en dit 
samen met buurtgenoten uit Carnisse 
doen? Houdt u van buiten sporten en 
bewegen? Dan is GoldenSports echt 
iets voor u. Iedereen kan meedoen, 
ook mensen met lichamelijke klach-
ten. 7 maart is de openingsdag bij 
de kantine van RSV Sperwers op de 
Carnissedreef 8, 3084 NN Rotterdam. 
Wilt u gratis kennismaken met het 
concept? Meld u dan nu aan via de 
website: www.sperwers.nl.

   Herinneringsbijeenkomst Rob 
Kreukniet 
Op 10 december 2018 werden wij 
voetbalvrienden opgeschrikt met het 
vreselijke nieuws dat Rob Kreukniet 
was overleden, eigenlijk had niemand 
van zijn voetbalvrienden dat zien 
aankomen. Rob is daarna in besloten 
kring gecremeerd. Na contact met 
de familie hebben de oud-voetbal-
vrienden besloten Rob toch een keer 
te willen herdenken met een gezellig 
samenzijn. Rob was jaren lid van 
Nelson/LSV en wij willen dan ook 
alle oud-leden uitnodigen zaterdag 2 
maart om 17.15 uur in de kantine van 
FC Pretoria/Egelantier Boys, Schulp-
weg 195, Rotterdam te komen om met 
elkaar Rob te herdenken. Egelantier 
Boys heeft de kantine beschikbaar 
gesteld en het zou ook leuk zijn oude 
foto’s uit het NelsonLSV-verleden 
mee te nemen en met elkaar herinne-
ringen aan Rob en Nelson\LSV op te 
halen. De dochters van Rob zullen ook 
aanwezig zijn op deze dag.

  Gerard Kloosterziel
gerard.kloosterziel@hendrikveder-
group.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.
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maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse
anijswijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. projectieplaatje; 83. dophei-
de; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets
(landauer); 6. berggeel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9. zuigspeen; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijkzang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20.
geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27.
gewiekst; 29. Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei; 37. waterke-
ring; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uitscheiding-
product van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53.
deel van het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag);
57. ver (in samenst.); 59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappen-
maker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tussen
stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.

KRUISWOORDPUZZEL

KOUD HÈ?
Maar met De Oud-Rotterdammer 
muts en sjaal zit u er warm bij!

BESTEL ZE NU! 
 

DE COMBISET VAN MUTS EN 
SJAAL: € 32,95 

 
DE MUTS: € 16,95 

 
DE SJAAL: € 19,95 

 
Leuk cadeau voor de feestdagen!

(leverbaar zolang de voorraad strekt) 
 

Gebruik de bestelbon op de pagina van ‘t Winkeltje in 
deze krant of bestel via de webshop op 

www.deoudrotterdammer.nl
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