
  Als er aan het oeroude poli-
tiebureau aan de Charloisse 
Kerksingel, opgeheven in 
2008, in het begin van de 
jaren vijftig íets heilig was, 
dan was het zonder meer de 
even oude, als fameuze jeep. 
Het hele wagenpark van dit 
bureau, met toen ruim zestig 
dienders aan boord, bestond 
uit zegge en schrijven één 
zo’n geheel open, keurig 
blauw gespoten afdankertje 
van het geallieerde leger. 

  Het absolute heilige van dit voertuig 
zat hem in een paar dingen. Ten eerste 
moest je als jonge diender al van heel 
goeie huize komen om zelfs maar naar 
het stuur te mogen kijken. Dat was 
gemakkelijk te verklaren. Slechts een 
enkele diender bezat een rijbewijs. 
Voor je dagelijkse dienstrijwiel had je 
dat document immers niet nodig en de 
‘gelukzaligheid’ een eigen auto te be-
zitten, overkwam je alleen in een even 
gelukzalige, nachtelijke droom.
De belangrijkste heiligmakende factor 
zat hem echter in het ‘opperhoofd’ 
van de afdeling: hoofdinspecteur Isaäc 
van der Weele. Die wij, als agenten 
onder elkaar, altijd aanduiden als Isie. 
Hij was een norse, licht ontvlambare 
vijftiger, die voortdurend op voet van 
oorlog leefde met de ‘bazen’ aan het 
‘Vaticaan’ (hoofdbureau Haagseveer).

     Monopolie 
In de dagelijkse praktijk had Isie het 
onbetwistbare monopolie van ‘jeeprij-
den’. Zijn eigen rijkunst was overigens 
niet om over naar huis te schrijven, al-
dus de toen ter zake kundige collega’s. 
Daarom liet hij zich het liefst door de 
vaste jeepchauffeur pontifi caal door 
de afdeling rondtoeren. Dat gebied 
omvatte zowel Oud-Charlois als de 
Vondelingenplaat, Pernis en Heijplaat. 
Overigens liet Isie zich graag op een 
‘herentijd’ van huis halen, om niet al 
te laat in middag weer huiswaarts te 
‘jeepen’. Het bureau aan de Charloisse 
Kerksingel was te klein, wanneer de 
eigentijdse heilige koe niet op het door 
Isie gewenste tijdstip beschikbaar was.

Er bestonden strenge regels voor het 
dagelijks gebruik van de jeep. Die 
kwamen, samengevat, erop neer: 
er níet mee rijden, tenzij absoluut 
dringend noodzakelijk. Voor iedere rit, 
hoe kort ook, diende een afzonderlijk 
formulier in het zogeheten rittenboek 
te worden ingevuld. Dat rittenboek 
moest iedere ochtend om 9 uur aan 
Isie worden gepresenteerd. Die liet 
hoogstpersoonlijk, en bij gebrek aan 
nuttiger werkzaamheden, zijn kriti-
sche blik glijden over iedere gereden 
kilometer. Wanneer een rit in zijn 
opvatting niet klopte, moest de chef-
opdrachtgever opdraven en nadere 
tekst en uitleg geven.

 Sensatie 
Rondtoeren in zo’n open jeep was 
voor ons, jonge dienders, altijd een 
sensatie. Het gaf je een status- en 
machtsgevoel, zelfs al zat je als ‘vijfde 
wiel’ op het achterbankje. Het was 
die beginjaren vijftig mijn hartenwens 
het bij de politie tot de functie van 
jeepchauffeur te schoppen. Daarvoor 
moest je, om te beginnen, wel van je 
eigen armoedje je rijbewijs zien te 

halen. Dat lukte mij na enige tijd won-
derwel. Klaarblijkelijk viel ik bij Isie 
ook wel in de pul, want hetgeen ik zo 
gehoopt had, werd werkelijkheid: ik 
werd ‘benoemd’ tot reserve-jeepchauf-
feur. Dat betekende in de praktijk, met 
een beetje geluk, een paar kilometer 
per veertien dagen karren.

 Onzalige dag 
Hoe graag ik ook achter het stuur 
kroop, wat ik gehoopt had dat nooit 
zou gebeuren, gebeurde wel: op een 
voor mij onzalige dag moest ik Isie 
per jeep naar huis brengen! Waarom 
onzalig? Wel, om de doodeenvoudige 
reden dat een en ander, als het ware 
automatisch, een zeer kritische rijtest 
inhield. Tijdens de hele rit naar zijn 
huis, ergens in Blijdorp, irriteerde Isie 
me mateloos. Allereerst doordat hij al 
mijn hand- en voetbewegingen voort-
durend van opzij zat te volgen. In de 
tweede plaats doordat hij almaar com-
mando’s zat te brullen op een moment 
dat ik ze ook zelf wel had kunnen 
bedenken. Je paste er natuurlijk wel 
voor op ook maar iets te laten blijken 
van je onvrede, maar in gedachten 

zei ik voortdurend: rij jij of rij ik? Bij 
zijn woonhuis aangekomen trapte ik, 
inmiddels enigermate zenuwachtig 
geworden, te laat de koppeling in. 
Het gevolg was dat de motor abrupt 
afsloeg. Prompt kreeg ik óók een trap 
na. “Je moet hem op tijd vrij zetten of 
anders je poten gebruiken”, snierde 
Isie. “Ja, mijnheer”, antwoordde 
ik netjes met een effen gezicht. Zo 
hoorde het immers, wilde je niet 
op staande voet van je jeepfunctie 
ontheven worden. Val dood, dacht ik 
er tegelijk bij.

   Doodklap 
Of Isie die stille ‘wens’ van mij op 
dat moment geraden heeft, weet ik 
natuurlijk niet. Hij gaf mij niettemin 
een psychische ‘doodklap’ toen hij 
meesmuilend opmerkte: “Als je je 
niet veilig voelt, moet je het maar 
zeggen, dan laat ik wel een chauffeur 
van het hoofdbureau komen om je 
naar de Charloisse Kerksingel terug te 
brengen!” Pas nadat ik hem bezwo-
ren had dat er wat mij betreft niks te 
vrezen viel, mocht ik de terugreis naar 
Charlois beginnen.

Op de terugweg gebeurde het. In de 
Maastunnel begon de motor te sput-
teren, om vervolgens af te slaan. Een 
blik op de benzinemeter deed me haast 
door de bodem zakken. De laatste 
druppel was er namelijk écht uit. Dit, 
zo fl itste door mijn hoofd, betekent het 
roemloze einde van mijn net begonnen 
loopbaan als jeepchauffeur. Onderweg 
zonder benzine staan, behoorde tot de 
zeven hoofdzonden.

      Tegelijkertijd was ik blij dat ik Isie al 
heelhuids had afgeleverd.
Wat er aan de hand was, vroeg de 
chauffeur van de gealarmeerde Maas-
tunnel-takelwagendienst. “De motor 
verdomt het”, zei ik zo luchtigjes 
mogelijk. Intussen bedekte ik de ben-
zinemeter met mijn handschoenen. De 
chauffeur was zo vriendelijk me naar 
de Charloisse Kerksingel te slepen. 
Terwijl hij wegreed riep hij nog vanuit 
de cabine: “Volgende keer beter op 
je benzinemeter letten, maatje! Mijn 
miskleun in deze hebben we collegiaal 
‘versierd’, ook in het rittenboek.

        Jan Blaauw       
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HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? 

kijk op 010-belastingservice.nl  
of bel de infolijn: 010-3076228 

NIEUW!
KANJER!
         15,95 
Het boek over Rita Young
geschreven door Rein Wolters
meer info op pag 13 en 24

Te bestellen via de bestelbon van ‘t Winkeltje 
op pagina 13 of via www.deoudrotterdammer.nl 
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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 

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

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door 
de kleine details. Door aandacht en kennis van 

zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 
van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen
 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

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

 
 

Onze volgende 81ste veiling wordt gehouden op 
7 en 8 juni 2019 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto als openbaar vervoer bereikbaar is. 
  
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten 
(taxateurs) met een zeer goede reputatie. 

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

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

KLOKKENDORPLEKKERKERK

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

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
www.rikkoert.nl

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

Bezoek onze website 
WWW.KLOKKENSTAD.NL

1000 klokken en barometers 
op voorraad

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

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

s

 

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

€ 5,00

Vers van‘t mes
Maatje Haring
5e gra�s      

3 voor 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 9 maart



Prins Erasmus de Eerste zwaaide, in 
de persoon van Joop Blonk, de scepter 
over ‘Het Rijneinde’, zoals Rotterdam 
in carnavalstijd heet. Nieuwe mensen, 
nieuwe krachten, heel veel energie en 
vooral een goede wil.
De aftrap was in het café van Stads 
TV Rotterdam, bij die gelegenheid 
omgedoopt tot Leuvegat. Daar traden 
hij, zijn hofdame Mieke (toevallig 
mijn echtgenote) en de Stadsraad voor 

het eerst in het voetlicht. De Stadsraad 
werd gevormd uit elf afgevaardigden 
van verschillende verenigingen in het 
Rijnmondgebied. Want carnaval werd 
zeer zeker gevierd in het Rijnmondse. 
Ik noem de verenigingen Noelemak-
kers uit Lombardijen, De Soppers 
uit IJsselmonde, de Levensputters 
uit Overschie, de Boergoenzers uit 
Charlois, Hosbonkers uit Rhoon, Oe-
devliet en de Leuteraars uit Hoogvliet, 
de Keilebijters uit Vreewijk, Grote 
Lupardi uit Bloemhof, de Graskau-
wers uit Feijenoord, de Levensputters 
uit Noord, de Rietzeilers uit Schiedam 
(Brandersgat) en de Smooksnuivers 
uit Rozenburg, de hobbelende Bier-
viltjes uit Zwartewaal, de Slingeraars 
uit Zuidwijk-Pendrecht en ik vergeet 
er vast nog wel een paar.

Identiek
Tijdens het carnaval reed de Stads-
raad, met Prins Erasmus en hofdames 
Mieke en Bianca, met een praalwagen 
en dweilorkest uit Oeteldonk, in de 
bonte optocht door het stadscentrum.
Er waren grote feesten in Stadion 

Feyenoord en AHOY. Beentjes van 
de vloer en zorgen opzij. Beneden 
de grote rivieren dweilden ze over 
straat van kroeg naar kroeg. Boven de 
rivieren werd het gevierd in vereni-
gingsverband met familie, vrienden 
en kennissen in de feestzaal. Hoewel 
kleding, uitdossing en doelstellingen 
doorgaans identiek waren, viert men 
in het ‘bovenrivierse’ een volstrekt 
ander en aan het horloge gebonden 
carnaval. De wieg van mijn vrouw en 
mij stond in Brabant. Wij groeiden op 
in ‘s Hertogenbosch, Oeteldonk voor 
de kenners. Hier wordt carnaval met 
de paplepel ingebracht. Oeteldonk telt 
circa 200 carnavalsverenigingen. De 
helft daarvan heeft eigen dweilorkes-
ten. Het gehele jaar wordt toegeleefd 
naar het carnaval, waarna de 40 dagen 
vastentijd ingaat. Alles is er tijdens 
carnaval gesloten, behalve de cafés. 
Boven de rivieren heeft carnaval een 
socialer karakter dan in het zuiden. 
Winsten van het zalencarnaval werd 
gebruikt voor feesten in ouderencentra 
en scholen.

Minder belangstelling
Blijft de vraag hoe het kan dat veel 
verenigingen uiteindelijk zijn terug-
gebracht tot enkele verenigingen. 
Carnavalsvereniging De Keilebijters 
is nog steeds actief. Jarenlang in Spes 
Bona aan de Dalweg in Vreewijk, in 

het voormalig parochiegebouw. Nu in 
buurtcentrum Irene, ook in Vreewijk. 
De Smooksnuivers bestaan ook nog, 
net als de Noelemakkers. Andere 
verenigingen verdwenen door diverse 
oorzaken: een teruglopend ledenaan-
tal, minder belangstelling van bezoe-
kers en geen zalen meer beschikbaar, 
zoals bij de Boergoenzers die in het 
Clemenshuis (Dwalmdam) in Charlois 
hun feesten vierden. Rijneinde hield 
na het carnaval in AHOY in 2000 
op te bestaan, wegens het minimale 
aanbod van nog actieve carnavals-
verenigingen in de Rijnmond. Veel 
carnavalsvierders uit Rijneinde gaan 

nu op wintersportvakantie of reizen 
naar Oeteldonk, Kielegat (Breda) of 
Krabbegat (Bergen op Zoom). Wij 
ook. We bewaren goede herinneringen 
aan het carnaval in Rijneinde, met 
dank aan Leuteraars, Keilebijters en 
de Stadsraad onder Prins Erasmus, 
maar na één dag Oeteldonk hebben 
wij ook genoeg genoten en kunnen we 
er weer een jaar tegen. Dat zal ook wel 
aan de bereikte leeftijd liggen.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Rotterdam was Rijneinde tot in 2000
‘Rotterdam wordt Rijneinde’ was de slogan bij de voorbereidin-
gen van het carnaval in Rotterdam in januari 1992. In 1974 is 
de Federatie Rijneinde in het leven geroepen. Carnaval was erg 
wijkgericht en met dit initiatief werden de verenigingen gebun-
deld. Acht jaren duurde dit samengaan, waarna het een schone 
dood stierf, om na tien jaar de draad weer op te pakken. 
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een fantastische locatie, als u nog eens 
een feestje hebt moet u daar eens aan 
denken, met de vraag of we een lied op 
hem wilden maken. Dat hadden we al 
eens gedaan, ik geloof op een zondag-
ochtendconcert, op de wijze van het 
aloude Ketelbinkie. ( Even tussen haak-
jes, wanneer u dat onvolprezen lied 
van Anton Beuving en Jan Vogel zingt, 
denkt u er dan wel aan dat het is “Toen 
wij VAN Rotterdam vertrokken…?” 
De grote dichter Willem Wilmink legde 
mij eens uit hoe belangrijk dat was, 
want, zei hij, “…als je UIT Rotterdam 
vertrekt dan kom je nooit meer terug.”)

Bert en ik vonden het wel weer eens 

tijd voor een nieuw lied, en we kozen 
daarvoor de wijze van “Kijk daar is 
Willem met de waterpomptang”, het 
lied van Ed en Willem Bever uit de Fa-
beltjeskrant. Het refrein ging als volgt:

“Kijk onze Willem heeft ze in de tang,
 Daar komt ie met een teringgang.

 Zij hebben de bal, maar heus dat duurt 
niet lang,
 Want Willem is niet bang…”

Het lied ging er in als koek. En dan is 
het hartveroverend te zien hoe verlegen 
en aangedaan de jubilaris, voor wie het 
niet wist, hij werd vijfenzeventig, op al 
die loftuitingen reageert.

Dat is namelijk het bijzondere aan Wil-
lem, hij is gewoon een mens, en ook 
altijd een mens gebleven. Legio zijn 
de verhalen hoe hij tijd en aandacht 
heeft voor supporters, zeker als het 
gaat om mensen met een verstandelijke 
handicap.

Er was nog een feestavond in de 
Doelen die ik helaas gemist heb, en ik 
weet dat het voor hem in zekere zin 
een beproeving is geweest, want al die 

aandacht hoeft voor hem helemaal niet. 
En dat is beslist geen aanstellerij, zo 
is hij. We hebben het dan ook, behalve 
voor hem, ook voor ons zelf gedaan, 
want hij belichaamt een stuk van ons 
leven. Ik overdrijf niet.

‘Andere tijden Sport’ had een voortref-
felijke film over hem gemaakt, die 
duidelijk liet zien hoe ongelofelijk 
goed hij was. Die kromme ballen! Dat 
hadden wij nog nooit eerder gezien! 
Waarvan hij dan zelf, enigszins 
verontschuldigend zegt “dat ie niet 
anders kon”. En dan zegt ie tegen 
de verslaggever van de Volkskrant: 
“Noem je mij in een adem met Cruijff 
en Keizer? Nou, die waren wel heel erg 
goed hoor…”

Bij een ander denk je al gauw aan valse 
bescheidenheid, maar bij Willem is het 
waarachtig.

Ik vond het, en dan zult u wel denken 
“daar heb je hem weer”, een verade-
ming na al dat getrompet over Cruijff, 
in mijn ogen een begenadigde voetbal-
ler, maar verder een dwaallicht.

En dan hoor ik dat de een of andere 

minkukel, ook zo’n prachtige uitdruk-
king die we nog aan de schepper van 
Tom Poes en Ollie B. Bommel te dan-
ken hebben, ik kan zo gauw niet op zijn 
naam komen, zijn monument staat bij 
de Markthal, de een of andere malloot 
dus, heeft tegen gehouden dat Willem 
een koninklijke onderscheiding ten deel 
zou vallen. Hetgeen ons weer leert dat 
de domheid tot in de hoogste regionen 
regeert. Het zou leuk zijn als onze Wil-
lem Alexander, die hier natuurlijk niets 
van weet, persoonlijk die onderschei-
ding uit de kast zou halen en die bij 
Willem op zijn borst zou gaan spelden. 
Maar dat gebeurt natuurlijk niet, zo 
mooi is dit sprookje helaas niet.

Oh ja, en de schepper van Tom Poes 
heette Marten Toonder.

 

 

 

 

De Kromme
Het was Willem van Hane-
gemweek. Of eigenlijk Willem 
van Hanegemmaand. De goeie 
ouwe voetbalprominent werd 
uitgebreid in het zonnetje 
gezet. Grote interviews in de 
krant, die allemaal getuigden 
van veel ontzag en respect 
voor de Kromme. Ook de tele-
visie liet zich niet onbetuigd.

Een vriendenclub nodigde mij en Bert 
Nicodem uit op een bijeenkomst in 
het aquarium van Diergaarde Blijdorp, 
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Prins Erasmus de Eerste met zijn hofdames Mieke en Bianca

De Prins op de praalwagen
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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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
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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

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

Wij kijken verder

twijfel is het begin 
van wijsheid

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Jägerhof ***Hotel Jägerhof ***  
Teutoburgerwald / Duitsland € 389,Teutoburgerwald / Duitsland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Altenahr ***Hotel Altenahr ***  
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  GaasterlandGaasterland  ******  
Rijs / Friesland € 389,Rijs / Friesland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Kerst in Hotel Op de Boud  ***Kerst in Hotel Op de Boud  ***  
All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,--  p.p.p.p.  

 Busvakanties All Inclusive  Autovakanties All Inclusive 

 

 

 

 

5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,--  p.p.p.p.  
  

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 2345 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 234--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 2295 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 229--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 2495 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,--  p.p.p.p.  
    

5 dg.5 dg.  Hotel MutterHotel Mutter    //  Tecklenburg € 275,Tecklenburg € 275,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Hotel Am Wall /Hotel Am Wall /    Westfalen € 269,Westfalen € 269,--  p.p.p.p.  
  

    --  en nog veel meer All Inclusive hotels en nog veel meer All Inclusive hotels --    



 Kent u dit nog? Herkent u de panden op deze foto en weet u waar ze staan? Heeft u er herinneringen aan 
die u met ons wilt delen? Of weet u wellicht meer over de haven voor de panden? Laat het ons weten, 
want we zijn weer heel benieuwd welke verhalen en anekdotes er kleven aan dit stukje Rotterdam. Stuur 
uw verhalen naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook 
reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.   

  George Zichterman: “Op de foto staan het 
oude Shell-gebouw en het in aanbouw zijnde 
Shell-gebouw aan het Hofplein. Je ziet erachter 
nog een van de oude loodsen van het voormalig 
heliportterein en daarvoor nog net een stukje van 
de fontein op de Coolsingel. Dwars achter het 
oude Shell-gebouw zie je volgens mij het oude 
Maascollege, later ROC Zadkine. Ten tijde van de 
bouw van het nieuwe Shell-gebouw werkte ik als 
24-jarig ambtenaar in het ENNIA-gebouw op de 
vierde verdieping en heb deze kantoorkolos vanaf 
de grond af zien bouwen. Op het stukje groen 
dat daar eerst lag, hebben we tussen de middag 
weleens een balletje getrapt. Dat waren nog eens 
fi jne tijden in een gemoedelijke stad.”

    T. Vermeer: “Volgens mij is dit de glijkist van het 
Shell-gebouw bij de Hofpleinfontein. De aanne-
mer die het toen bouwde was J.P. Van Eesteren. Ik 
was daar in dienst als onderhoudsmonteur.”

    Rinus van Lier: “Niet alleen ken ik deze 
gebouwen, ik heb zelfs in beide gebouwen 
gewerkt. Het gebouw in aanbouw is het ‘nieuwe’ 
Shell-gebouw, dat medio 1976 in gebruik werd 
genomen. Het gebouw ernaast is dus het ‘oude’ 
Shell-gebouw. In dat gebouw trad ik 1 maart 1976 
als boekhouder in dienst van Shell Tankers BV, 
een van de drie Shell Maatschappijen die in dat 
gebouw waren gehuisvest. Dat was even wennen, 
want ik kwam net uit militaire dienst en met mijn 
010-afkomst en bijbehorende mentaliteit was 
er wat aanpassing aan de 070-etiquette nodig… 
35 jaar dienstverband bij de Maatschappij (let 
op de hoofdletter M). Shell Nederland en Shell 

Nederland Verkoopmaatschappij waren de andere 
twee ‘bewoners’ van het kantoor. De afdeling 
waar ik kwam, zat op de eerste etage van het oude 
gebouw. In de zomer van 1976 verhuisden we 
naar de negende etage van het nieuwe gebouw. 
Als je nu naar dat kantoorpand kijkt, is dat de 
vijfde laag van de eigenlijke toren. Zoals je op de 
foto ziet, heeft die toren een wat aparte con-
structie: het zijn eigenlijk twee kernen, waar de 
rest van het gebouw omheen is gebouwd. In die 
kernen bevinden zich de liftschachten (drie aan 
elke kant), trappenhuizen en toiletten, alsmede 
een (destijds) hypermodern postliftsysteem. Het 
gebouw telt eigenlijk 26 ‘etages’, waarvan de 
onderste vier lagen bestemd waren voor onder 
meer het bedrijfsrestaurant, keuken, reproductie-
afdeling, personeelswinkel, kantoorruimtes 
voor de beheerders van het gebouw en nog een 
parkeerlaag. Etages 5 tot en met 24 zijn de kan-
toorruimtes en 25 en 26 voor technische ruimtes 
en natuurlijk de beroemde digitale klok. Omdat 
het nieuwe gebouw al snel te klein bleek, werd in 
het oude gebouw ook nog een gedeelte gehuurd 
op de bovenste etages. Misschien herinneren 
sommige oudere Rotterdammers zich nog dat er 
een overdekte ‘loopbrug’ was tussen de bovenste 
etage van het oude gebouw en het nieuwe. In de 
toren (door toenmalig burgemeester André van 
der Louw aangeduid als ‘de erectie van het groot-
kapitaal’) heb ik veel voetstappen liggen en ik 
denk nog altijd met plezier terug aan de periodes 
die ik daar heb gewerkt. Overigens is Shell al 
lang geleden uit het pand vertrokken.”

    J. de Heide: “Da’s ‘n intikkertje, raadplaat 183. 

Da’s het Shellgebouw in aanbouw. Links en 
rechts steekt station Hofplein nog uit, inmiddels 
allang gesloopt. Achter station Hofplein werd in 
de jaren ‘80 het Heliport-terrrein bebouwd.”

    Gerard Verkroost: “Op de foto zien we het 
Hofplein. Op de achtergrond de kern van het 
nieuwe Shellgebouw, die werd gebouwd met een 
zogeheten glijbekisting. Betonmixers van Befaro 
reden achteruit tussen de twee torens, losten hun 
lading beton in ‘n hijskubel, waarna deze werd 
opgehesen en het beton in de bekisting werd 
gestort. Rond de kern (liftschachten) bouwde men 
vervolgens het complete gebouw. Het gebouw 
ervoor was al in gebruik bij Shell. Verder op de 
achtergrond zien we de kale vlakte van wat eens 
Heliport was, dat nu is volgebouwd met het zo-
genaamde klein Volendam, ‘n opeenstapeling van 
huizen. Geheel links, de scholengemeenschap aan 
de Schiekade. Achter de betonnen kern het ook al 
verdwenen Hofpleinstation. Dit is alweer zo’n 45 
jaar geleden!”

    Ger Ridderhof: “We zien het Hofplein 19 en Hof-
poort: beide gebouwen door Shell gebouwd. Het 
linkse gebouw door architect C. A. Abspoel, rond 
1957 De rechtse hoogbouw door Arc. Venstra. 
Opgeleverd 1974. Vorig jaar 2018 is een grote 
renovatie voltooid. Toen Hofplein19 gebouwd 
werd, was ik jongste bediende op een tekenkamer 
aan de andere kant van het Hofplein in een direc-
tiekeet achter gebouw Bristol. Later verhuisden 
we vandaar naar de Schiekade 166-172. Er staan 
nu ook alweer nieuwe gebouwen op die plaats.”

Anneke Dallau-de Winter: “In 1969 haalde ik 
mijn mulo-diploma en ontving van Shell een uit-
nodiging te komen solliciteren als administratief 
medewerkster (zo ging dat toen). Mijn broer voer, 
met veel plezier, al jaren bij Shell Tankers. Om 
14.00 uur werd ik verwacht en ik zat daar met een 
groep andere sollicitanten. En wij zaten daar en 
zaten daar, het werd 15.00 uur toen de eersten af-
haakten... en wij zaten daar. Om vier uur haakten 
de laatsten af... en ik zat daar. Om half vijf kwam 
een mijnheer uit een kantoortje en zei: “Jeetje 

meid zit jij er nog?” Een spoedvergadering had 
de sollicitaties verstoord. Hij bood zijn excuses 
aan en wilde mij toch nog spreken, zeker omdat 
ik het, als enige, had volgehouden. Hij vroeg om 
mijn motivatie en ik vertelde hem dat ik zo graag 
bij Shell Tankers wilde werken, omdat mijn broer 
ook zo enthousiast was. Hij trok een beetje wit 
weg. Uhhhh, jouw broer werkt hier? Maar wij 
mogen dan geen familie aannemen. Mijn vraag 
was eenvoudig: “Waarom nodigen jullie mij dan 
zelf uit?” Nadenkend keek hij mij aan en zei: “Is 
jouw broer Jaap de Winter? Dat is een kanjer, ik 
ken hem goed, dus ik zou wel gek zijn als ik jou 
nu zou wegsturen.” En zo startte mijn carrière 
bij de Shell, met de belofte dat ik nooit met mijn 
broer over mijn werk zou praten. Ik heb gezwe-
gen en heel veel geleerd en het was een prima 
basis voor mijn verdere werkende leven.”

    Ruud Kuipers: “Het Shellgebouw aan het 
Hofplein dat in de jaren ‘50 is gebouwd voor 
de Shell. Je had onder het kantoorgebouw een 
benzinepomp. Eind jaren ‘80 werd dit gebouw 
gerenoveerd, en de gevel voorzien van spiegelend 
glas. In de jaren ‘70 kwam daarnaast een 95 meter 
hoge toren die in opdracht van Shell Pensioen-
fonds werd gebouwd en verhuurd aan Shell. Het 
stond bekend als het Shellgebouw 2. In de jaren 
‘90 is de Shell vertrokken en hebben beide gebou-
wen een tijd leeggestaan. Een paar jaar geleden 
is ook Shellgebouw 2 gerenoveerd en omgedoopt 
in Hofpoort, vernoemd naar een oude stadspoort 
van Rotterdam. Er zitten nu andere bedrijven 
in. Toen mijn dochter met een vriendinnetje uit 
mocht naar Hollywood in de Delftsestraat, een 
jaar of 15 waren ze, gingen ze er met de metro 
heen en ik haalde ze ‘s nachts op. Maar ik mocht 
niet voor de deur wachten, dus stond onder het 
Shellgebouw. De eerste keer zag ik daar tot mijn 
verbazing een heleboel ouders, meest vaders. Ik 
heb daar aardig wat uurtjes doorgebracht en dat 
was best gezellig, maar toen ze wat ouder werden 
en niet meer gehaald wilden worden kon ik einde-
lijk ‘s nachts weer doorslapen.”

        

 ‘De erectie van het grootkapitaal’   
  Overstelpt werden we met reacties op de Ken je dit nog-foto nummer 183. Inder-
daad, van het Shell-gebouw in aanbouw aan het Hofplein. Op deze pagina een 
bloemlezing uit alle inzendingen met persoonlijke herinneringen aan en mijmerin-
gen over het gebouw. Zit uw reactie er niet bij? Geen nood. We komen er binnen-
kort in een apart artikel op terug en gebruiken ‘m wellicht alsnog! 
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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

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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 

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,-

Goetzee

‘Haar leven was bescheiden, 
 zo wensen we haar afscheid ook.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat uitbundig, 
voor anderen juist intiem en bescheiden. Op een ingetogen maar waardige 
manier afscheid nemen, is bij DELA zonder verzekering al mogelijk vanaf € 1.450. 
Naar wens kunt u dit uitbreiden naar een afscheid met een klein gezelschap. 

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Want bij coöperatie DELA geloven we 
dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Onze ervaren teams helpen u 
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel 
010 311 65 04. 

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

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

5 jaar 
garantie 

55plus 
korting



  Ik heb al een tijdje geen con-
tact met mijn vader, die na de 
scheiding van mijn moeder 
een teruggetrokken leven is 
gaan leiden. Onlangs is hij 
overleden en hebben we de 
uitvaart georganiseerd. Toen 
we voor de uitvaartverzeke-
ring in zijn huis moesten zijn, 
kreeg ik de indruk dat hij erg 
rommelig geleefd heeft. Ik 
vermoed een nalatenschap 
met schulden, wat doe ik? 

  Bij het vermoeden van een negatieve 
nalatenschap, oftewel een nalaten-
schap met meer schuld dan bezit, is 
het verstandig benefi ciair te aanvaar-
den. Verwerpen kan natuurlijk ook, 
maar een vermoeden van schulden is 
nog geen zekerheid. Bovendien, wan-
neer u verwerpt, komen uw kinderen 
als plaatsvervullers in aanmerking 
en na hun verwerpen hun kinderen 
weer enz. enz. Is de laatste in de rij 

een minderjarig kind, dan moet er een 
boedelbeschrijving zijn om de rechter 
te overtuigen dat verwerpen in het 
belang is van het minderjarig kind.

    Benefi ciair aanvaarden (of verwerpen) 
doet u bij de griffi e van de rechtbank. 
Woonde uw vader in Rotterdam, 
dan moet u bij de Rechtbank aan 
het Wilhelminaplein zijn. Gaat u er 
persoonlijk heen, dan kunt u vaak 
wachten op de akte. Per post toesturen 
van de papieren kan ook, maar dan 
duurt dit uiteraard wat langer.
Heeft u benefi ciair aanvaard, dan 
krijgt u standaard te maken met een 

zogeheten wettelijke vereffeningspro-
cedure. Deze kent een lichte en een 
zware variant. U gaat dan in elk geval 
inventariseren waaruit de nalaten-
schap bestaat. U mag spullen weg-
gooien die geen waarde hebben (wel 
documenteren) en verzamelen wat 
wel waarde heeft. Van al die zaken én 
van alle schulden die u tegenkomt (let 
daarbij op afschrijvingen van de bank 
en brieven van incassobureaus en 
deurwaarders) maakt u een overzicht, 
de zogenoemde boedelbeschrijving. 
De uitkomst meldt u aan de Recht-
bank. Is het saldo van de optelling 
positief, dan mag u in de meeste 

gevallen gewoon verder gaan met de 
afwikkeling en eventuele schulden 
afl ossen en vervolgens samen met de 
andere erfgenamen die aanvaard heb-
ben, verdelen wat er overblijft. Is het 
saldo negatief, dan geeft de rechter 
aan op welke manier de nalatenschap 
verder moet worden afgewikkeld. Zo 
kan hij een of meer zware vereffe-
ningsverplichtingen opleggen, waarbij 
u onder meer moet denken aan 
openlijke oproeping van schuldeisers 
in de landelijke kranten en ter inzage-
legging van een lijst van erkende en 
betwiste vorderingen.
Hoewel benefi ciair aanvaarden een 
nette manier is om het leven van uw 
vader af te ronden, kan er dus nog 
wel wat bij komen kijken. Bovendien 
is het zo dat, als de schulden groter 
blijken dan de bezittingen, u wel-
iswaar niet aansprakelijk bent voor 
deze schulden, maar u moet wel zelf 
de kosten van de afwikkeling dragen. 
Benefi ciair aanvaarden, kan u dus mo-
gelijk toch nog duur komen te staan.
Onze ervaring is wel dat veel nala-
tenschappen, waarvan men denkt dat 
die negatief zullen uitpakken toch 
(beperkt) positief blijken te zijn.   

 De ‘gevaren’ van
bene� ciair aanvaarden   
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  Wat is colportage? 
Gaat u met een busreis mee waaraan 
een verkoopdemonstratie verbonden 
is of koopt u op straat, aan de deur 
of na een verkoopdemonstratie bij u 
in huis, dan is sprake van ‘verkoop 
buiten de verkoopruimte’, waarvoor 
bepaalde rechtsregels gelden. Als 
de waarde van uw aankoop ook nog 
eens meer is dan € 50, dan heeft u 
extra rechten. Normaal zou een hand-
tekening een koop zijn; bij verkoop 
buiten de verkoopruimte heeft u 14 
dagen bedenktijd. De verkoper moet 
u daarop wijzen. De bedenktijd gaat 
in als het gekochte product of de 
dienst geleverd wordt. Er zijn wel 
uitzonderingen zoals maatwerk of 
bederfelijke waren. Meer informatie: 
www.consuwijzer.nl.

   Huwelijkse voorwaarden 
omzetten 
Bent u op huwelijkse voorwaarden 
(koude uitsluiting) getrouwd en is de 
ene partner veel rijker dan de andere, 
dan heeft dat gevolgen bij het erven. 
Overlijdt de ‘rijke’ partner eerst, dan 
valt alles wat van hem of haar is in 
zijn of haar nalatenschap en wordt 
gedeeld door het aantal erfgena-
men of volgens de regels van het 

testament. Vervolgens moet dan vaak 
veel erfbelasting betaald worden. 
Overlijdt eerst de ‘arme’ partner, 
dan is op dat moment meestal geen 
erfbelasting verschuldigd. Het kan 
uit fi scaal oogpunt verstandig zijn de 
huwelijksvoorwaarden om te zetten 
bij de notaris naar gemeenschap van 
goederen of in de huwelijksvoorwaar-
den een fi naal verplicht wederkerig 
verrekenbeding op te nemen. Dan 
erven beiden als waren zij gehuwd 
in gemeenschap van goederen. Maar 
let op! Als eerst de voormalig ‘arme’ 
echtgenoot overlijdt, dan gaat de 
voormalig ‘rijke’ echtgenoot over 
zijn eigen geld erfbelasting betalen. 
Plan het omzetten daarom goed; voor 
zover dat kan.

   Meerprijs acceptgirokaart 
Steeds vaker komt het voor dat 
verenigingen of bijvoorbeeld 
uitgevers van tijdschriften een extra 

bijdrage vragen als de betaling niet 
automatisch verloopt, maar via een 
acceptgirokaart. Dat komt doordat de 
acceptgirokaart dreigt te verdwijnen, 
maar meer nog omdat het voor de 
ontvanger wel zo makkelijk is. Vraagt 
de ontvanger een extra bedrag, dan 
mag dat alleen als dat in de algemene 
voorwaarden staat of in bijvoorbeeld 
het huishoudelijk reglement bij ver-
enigingen van eigenaren.

   Korting AOW door inwonend 
kind? 
Ontvangt u AOW en komt een kind 
weer bij u inwonen, dan wordt de 
AOW niet gekort. U blijft, als u 
alleenstaand bent, de alleenstaande-
AOW (70% van het minimumloon) 
ontvangen. Bent u samen met uw 
partner, dan ontvangt u al de laagste 
AOW, namelijk ieder een gehuwde-
AOW van 50 procent van het mini-
mumloon. 

  Uit de praktijk 

  Lang geleden opperde de toenmalig 
autoriteit op het gebied van erfrecht, 
professor Van Mourik, in de Telegraaf 
dat men een verstandelijk gehandicapt 
kind het best kon onterven. Het kind 
zou er toch niks aan hebben; zorg liever 
dat de andere kinderen goed voor dit 
gehandicapte kind zorgen als u er zelf 
niet meer bent. Dat was ongeveer de 
strekking van zijn suggestie. Hij kreeg 
veel boze mensen over zich heen en 
misschien ook wel terecht. Toch had hij 
wel een punt.

Ook nu zien we iets vergelijkbaars 
ontstaan: Partners die dementeren en 
worden opgenomen in een verpleeghuis 
zou men het best kunnen onterven, zo-
dat de erfenis niet opgaat aan de eigen 
bijdrage zorg.
Het blijft echter een vrij onsympathieke 
maatregel, die u alleen uitvoert als u 
nalaat met het hoofd en wat minder 
met uw hart. Deze maatregel kan iets 
minder hard gemaakt worden door in 
uw testament (andere) erfgenamen te 
benoemen. Benoemt u daarin niet de 
echtgenoot/echtgenote, dan is hij/zij 
ook geen erfgenaam. We spreken dan 
van een indirecte onterving. Het staat 
er minder hard, maar het effect is uitein-
delijk hetzelfde. Omdat partners geen 
legitieme portie hebben, blijft het hier 
vaak ook bij. Is een gehuwd of geregis-
treerd partner onterfd, dan heeft deze 
nog wel bepaalde wettelijke rechten 
waar hij of zij een beroep kan doen. Als 
u hier meer over wilt weten, neem dan 
gerust contact met ons op.   

?

  Goedkoper wassen 
Bij de aanschaf van een wasma-
chine letten we op het stroomge-
bruik, maar we blijken volgens 
onderzoek vrijwel allemaal duur 
te wassen. Alleen bij gebruik van 
de eco-knop wassen, gebruiken we 
de helft minder energie. Goedkoop 
wassen, duurt wel langer, maar als 
u de tijd heeft, is eco-wassen wel 
zo goedkoop.

   Uitgesteld gedrag 
Stel een aankoop uit. Is de 
aankoop die u wilt doen wel echt 
nodig? Door er nog een nachtje 
over te slapen, verdwijnt de eerder 
vermoede absolute noodzaak vaak 
en houdt u uw geld in uw zak. 
Uitstellen voorkomt veel impuls-
aankopen.
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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

  

 
 

 

  

   

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,-

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

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.
  

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

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

Beleef de havengeschiedenis 
per luxe touringcar en vaar door 
het nieuwe havengebied van de 
Tweede Maasvlakte! 

Iedere zondag mogelijk.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR 
ONZE  WEBSITE WWW.SPIDO.NL 
OF BEL 010 - 275 99 88

DAGTOCHT 
TWEEDE 
MAASVLAKTE 
MET BEZOEK 
AAN 
FUTURELAND

Bezoek een nieuw stuk Nederland 
en haven in aanbouw tijdens deze 
dagtocht met Spido. 

Diverse data mogelijk.

HAVENTIJDREIS
NAAR 
FUTURELAND



Met een groep leeftijdsgenoten werden 
we onder de fysieke loep genomen en 
in een persoonlijk gesprek vroeg een 
majoor mij of ik iets tegen militaire 
dienst had. ‘’Nee’’, antwoordde ik, 
‘’wel tegen al die vaccinaties.” Want 
dat was mij wel duidelijk: we zouden 
de nodige prikken krijgen. Hoewel 
men vergat mijn urine te controleren 
op vervelende bijkomstigheden, feli-
citeerde de majoor mij even later: ‘’U 
bent goedgekeurd.”
Soms weet je niet of je met zo’n ge-
lukwens blij moet zijn. Enfin, na een 
tijdje kreeg ik een gratis treinbiljet en 
kon vanuit Overschie per bus naar het 
Centraal Station Rotterdam en vandaar 
richting Bergen op Zoom. Eerst een 
stuk met de trein, daarna met de bus 
naar Ossendrecht.

Onder krijgstucht
Bij aankomst kregen we meteen te 
horen dat we ‘onder de krijgstucht’ 
stonden. Dat werkt wel de duidelijk-
heid in de hand, maar prettig om te ho-
ren was het niet. Ossendrecht was een 
vergaarplaats van enkele duizenden 
jongelingen, die in hetzelfde schuitje 
zaten. Allemaal voor de Lua opgeko-
men: de Luchtdoelartillerie. Dat was 
wel het laatste waarvoor ik gekozen 
zou hebben, maar in dienst kijkt men 
niet naar wat je zèlf wilt, maar wat 
aan personeel nodig is. We werden op 
onze kamers geïnstalleerd, ruimden de 
metalen kastjes in en wachtten op de 
dingen die zouden komen.
Lichting 60-6 wilde zeggen: in 
december dus opkomen. Tweemaande-
lijkse lichtingen leidden automatisch 
tot deze lijdensweg. Met het geweer 
boven ons hoofd waadden we door 
sloten met ijsschotsen die tussen onze 
benen door glipten; om nu te zeggen 

dat ik er warme gevoelens aan heb 
overgehouden: nee.

Nieuw chemisch wapen
Onze wachtmeester (bij andere onder-
delen sergeant genoemd) heette Van 
den Berg, een rasamsterdammer met 
de nodige humor. Toen we voortwaad-
den in de met ijs bedekte sloot, merkte 
een van ons op, dat we van onze meer-
deren toch ook wel zo’n opoffering 
verwachtten en inderdaad: Van den 
Berg sprong erbij. Hij liet zich niet 
kennen. Nu was die sloot geen pretje, 
maar nog erger waren de twintig paar 
kletsnatte sokken die daarna op de 
verwarming hingen te drogen. De 
verspreide geur was te vergelijken met 
een nieuw chemisch wapen.
Veel heb ik in die twee maanden op-
leiding niet geleerd. Toen we ouderdag 
hadden en onze commandant trots ver-
telde dat nu getoond kon worden wat 
we in korte tijd aan marcheren hadden 
geleerd, liep mijn maatje Henk Noor-
dijk uit Klaaswaal bij het commando 
‘links aanhouden’ rechts uit de flank 
en daarmee was het hele beoogde ef-
fect verknoeid. Na twee maanden zou 
de basisopleiding zijn afgerond en kon 
het voortgezette, meer specialistische 
vervolg beginnen.

Onderhoud
De grote ellende de eerste maanden 
was het onderhoud dat je moest 
plegen. Aan je schoenen, je groene 
munitietas en koppel; het allerverve-
lendste was ‘je wolletje’ opvouwen. Je 
beddengoed op een bepaalde manier 
opvouwen en aan het voeteneinde van 
je bed leggen. Het lukte mij niet een 
acceptabele compositie tot stand te 
brengen. Het werd iedere ochtend een 
gedrocht dat de wachtmeesters bij de 

inspectie met afgrijzen bekeken. Soms 
sliep ik zonder dekens, om het wol-
letje maar niet te ontwrichten.
Een vorm van discipline moet er zijn, 
maar het nut hiervan is niet direct 
aangetoond. Toen we schuttersputjes 
moesten graven - dat was handig 
mocht er een tank op ons afkomen, 
dan doken we daarin en reed de tank 
over het putje heen - bleven wij onge-
deerd - kwam Van den Berg naast mijn 
putje staan en vroeg een tikje cynisch: 
‘’Wat is dat, Collee?’’ ‘’Een schutters-
put, wachtmeester’’, antwoordde ik. 
‘’Nou, het is meer een dinky toy’’, was 
zijn reactie. En toen we leerden wat 
we in het veld moesten doen om niet 
op te vallen in de omgeving - camou-
flage - kreeg ik weer zo’n opmerking 
voor de kiezen. In de mazen van het 
netje dat we om onze helm schoven 
hadden we takjes en plantensprieten 
moeten steken, maar in mijn netje stak 
niets. ‘’Waarom heb jij het bevel niet 
opgevolgd?’’, vroeg Van den Berg. 
‘’Dat heb ik wel’’, zei ik, ‘’maar ik zat 
in een zanderig gebied en kennelijk 
bleven zandkorrels niet op mijn helm 
zitten. Hij was niet eens boos.
We gingen ook op kamp. In tenten 

slapen was geen pretje. De volgende 
morgen moesten wij gladgeschoren op 
appèl. Dat betekende: met koud water 
scheren. Het enige lichtpunt die dag 
was het verschijnen van de kantine-
wagen (CADI). Dan konden we naar 
hartelust pennywafels, kano’s, gevulde 
koeken en meer lekkers inslaan.
Het taalgebruik in dienst was op z’n 
minst verwarrend. Het eerste grijs 
bleek groen van kleur en blenko’en 
hield in dat je je koppel en muni-
tietassen met een groene substantie 
insmeerde. Een nutteloze bezigheid, 
gericht op verhogen van het disci-
plineniveau. We werden van jongen 
tot man gebombardeerd en daartoe 
werden de lulligste middelen ingezet.

Vaccinaties
Met de vaccinaties viel het achteraf 
wel mee. Die kregen we meestal vrij-
dags, wanneer we op het punt stonden 
met verlof te gaan. Omdat ik ‘primo’ 
was, dus mijn eerste pokkenvaccinatie 
kreeg, moest ik het bed houden en 
kreeg bezoek van de dames van de 
Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, 
die een presentje kwamen brengen. Ik 
dacht een appel of peer. Dat ik zo laat 
was met de pokkenvaccinatie kwam 
doordat toen ik baby was zo’n hande-
ling nog gevaarlijk kon zijn. Er vielen 
toen nog slachtoffers bij.
Schieten ging mij niet goed af. Zowel 
staand als knielend of liggend kreeg 
ik de kogels niet op plaatsen die mijn 
meerderen graag zagen. Commentaar 
in mijn schietboekje: ‘Rukt te hard aan 
de trekker’.
Al was ik van de Lua, een kanon of 
soortgelijk wapen had ik nog niet 
gezien. Dat maakte de naam van mijn 
onderdeel ongeloofwaardig.

Vervolgopleiding
Vooraf had ik de wens te kennen 
gegeven als soldaat-schrijver door het 
leven te gaan. Dat werd ingewilligd: 
ik kon naar Kampen voor de opleiding 
tot die functie. Een mooie Hanzestad. 
Mooi was ook de inrichting van onze 

verblijfplaats. De klassen waarin 
we het vak leerden hadden meisjes-
namen, zoals mijn klas die Juliette 
heette. Toen ik op het exercitieterrein 
als soldaat van de week mijn klas 
moest presenteren, maakte ik de fout 
de namen om te keren, dus klonk er 
manhaftig: Soldaat Juliette meldt klas 
Collee! De hilariteit was groot, maar 
de majoor, altijd vergezeld van een 
zweepje waarmee hij tegen de schacht 
van zijn laarzen sloeg, kon zijn erger-
nis nauwelijks verbergen.

De marsen waren niet misselijk. Al 
tijdens de eerste, bepakt en bezakt, 
van 15 kilometer, kreeg ik blaren 
en maakte daar de meewandelend 
sergeant op attent. Die zei dat ik moest 
doorlopen. Dat deed ik. Ook toen mijn 
voeten begonnen te bloeden, waar 
sergeant eerste klas Bultstra nogal 
gemakkelijk over deed. Ik beet op 
mijn tanden en vervolgde kreunend, 
maar manhaftig mijn weg. Op onze 
slaapplaats aangekomen, zei Bultstra, 
zo hard dat iedereen het kon horen: 
‘’Zo, Collee, laat me nu maar eens 
naar je voetjes kijken!’’ Hij ging op 
zijn hurken zitten en trok mijn broeks-
pijpen omhoog. Ze waren nat en rood 
en toen mijn schoenen uit gingen goot 
hij het bloed op de parketvloer. Hij 
schrok, zijn gezicht trok wit weg en 
dat voor een man die gevochten had 
in Vietnam en Korea. Ik kreeg meteen 
natte compressen om mijn enkels en 
moest naar de ziekenboeg. Omdat 
ik zelf niet zoveel gevaar in deze 
kwetsuur zag, was ik spoedig terug 
op de kamer. Daar ging inmiddels 
het verhaal dat ik een rechtszaak zou 
beginnen tegen die sergeant, omdat hij 
mij onder barre omstandigheden had 
laten doorlopen. Maar die gedachte 
kwam geen moment in mij op. Als ik 
had willen stoppen, had ik dat kunnen 
doen door langs de kant van de weg te 
gaan zitten tot ik werd opgehaald.

John Collee
johncollee@hotmail.com

Opkomen voor je nummer en jezelf
Goed, als je je in je jonge jaren niet meer kon beroepen op het 
feit dat je studeerde en niet kon bogen op broederdienst of een 
lichamelijk zwaar wegende beperking, dan zat er niets anders op 
dan in militaire dienst te gaan. Opkomen voor je nummer, heette 
zoiets. Ik was van de lichting 60-6 en ook voor mij kwam het cru-
ciale moment dat ik mij moest melden voor de keuring.
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In Ossendrecht beleefde John Collee zijn eerste maanden als dienstplichtig soldaat

Op militaire oefening: velen van ons hebben het vroeger meegemaakt
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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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 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

Wolfach in het Zwarte Woud
8-daagse busreis

Boeiend Berlijn
5-daagse busreis

Rügen, eiland aan de Oostzeekust
8-daagse busreis

Klassiek Italië
12-daagse bus-rondreis

Historisch Krakau
8-daagse busreis

Schotse Hooglanden
10-daagse busreis

Reiscode: ebwlf02

Reiscode: efber01

Reiscode: ebbee02

Reiscode: eeit301

Reiscode: efkau01

Reiscode: eegb304

€ 469*
p.p.

€ 349*
p.p.

€ 499*
p.p.

€ 899*
p.p.

€ 499*
p.p.

€ 699*
p.p.

De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerde vertrekken



  Dit alles dankzij een mooie collectie 
foto’s en voorwerpen die (oud-)bewo-
ners na een oproep hebben aangele-
verd. Ook bijzondere fi lmfragmenten 
geven een mooie indruk van de 
wederopbouw van Rotterdam. Op 10 
februari was de offi ciële opening van 
de tentoonstelling in de galerie en de 
eerste rondleiding door het Baankwar-
tier. Terwijl belangstellenden de vele 
foto’s van de wederopbouw bekijken, 
vertelt Evan van der Most, artistiek en 
zakelijk leider van de galerie en erf-
goedlab, over het belang van aandacht 
voor de Rotterdamse historie. Hij 
woont zelf al 21 jaar aan de Schie-
damsedijk. ‘’Een aantal jaren geleden 

merkte je dat de buurt aan het verkom-
meren was. Er waren verregaande 
plannen voor sloop en nieuwbouw en 
er hingen hier junks rond. Wij vonden 
dat je met dit wederopbouw-erfgoed 
respectvol moest omgaan. Zoals met 
het Oogziekenhuis met zijn fraaie 
ornamenten. Het Platform Wederop-
bouw Rotterdam was voor ons een 
voorbeeld hoe zij het wederopbouw-
erfgoed rond de Hoogstraat op de 
kaart hebben gezet. Dat wilden wij 
ook met het Baankwartier. DIG IT UP 
wordt door de gemeente ondersteund 
en krijgt hulp van vele vrijwilligers.’’
Terug naar de opening van de 
tentoonstelling. Vrijwilligers hebben 

zich gemeld om bezoekers van de ten-
toonstelling Wederopbouw Baankwar-
tier te ontvangen. Zoals Annemieke 
Barmentlo. Zij komt drie middagen 
per week naar de Schiedamseweg. 
‘’Ik heb hier zelf van 1959 tot 1972 
gewoond en vind het heel leuk bezoe-
kers rond te leiden. Vaak hebben ze 
zelf herinneringen aan het gebied en 
beginnen ze over vroeger te vertellen. 
Maar er lopen ook toeristen binnen, 
die gekomen zijn om door een wat 
groter gebied te wandelen en toevallig 
zien dat hier een tentoonstelling over 
Rotterdam is.’’

     Wandeling 
Wij voelen ons deze middag ook ‘toe-
rist in eigen stad’ tijdens de wandeling 
onder leiding van architectuurhisto-
ricus Paul Groenendijk van Platform 
Wederopbouw Rotterdam. De route 
voert het gezelschap langs talloze ge-
bouwen waar je vroeger kwam of ge-
woon langs reed. Zoals de Maastoren-
fl at, met noodtrap aan de buitenkant, 
ontworpen door architect Herman 
Bakker. Samen met kantoorgebouw 
De Leuve was het één van de eerste 
hoge fl atgebouwen van Rotterdam. 
Ook passeren we het gebouw van de 
GGD. Heel wat mensen kwamen daar 
vroeger voor het tbc-onderzoek. Dan 
moest je op zo’n grote weegschaal 
staan en kreeg je een krasje op je 
arm. In het gebied staan ook diverse 
kerken, waarvan de Waalse kerk het 
bombardement overleefde. We wande-
len langs het voormalig hoofdgebouw 
van het Leger des Heils met zijn 
prachtige geveldecoraties, het Oog-
ziekenhuis en natuurlijk nemen we 
een kijkje op de Westblaak. Voor de 

aanleg daarvan, na de oorlog, moesten 
de nodige panden worden gesloopt. En 
uiteraard staan we stil voor bioscoop 
Cinerama en werpen een blik in het nu 
modern ingerichte pand. Wie heeft als 
kind daar niet zijn eerste fi lms gezien? 
Toen werden alleen Cinerama-fi lms in 
één zaal vertoond, nu is het aanbod in 
meer zalen een stuk groter.

   Opening 
Terug van de wandeling langs nog 
meer interessante gebouwen met elk 
zijn verhaal, is er de offi ciële opening 
van de tentoonstelling. Maar eerst 
bekijken we prachtige foto’s van Rot-
terdam in de galerie en ontdekken in 
één van de vitrines een collectie speld-
jes van onder andere C. Jamin, Fanta 
en Bros. Ongetwijfeld door één van 
de (vroegere) bewoners van het Baan-
kwartier ingeleverd. In de ‘huisbio-
scoop’ van de galerie genieten we van 
de fi lmbeelden van 25 minuten die een 
fraai stukje Rotterdamse geschiedenis 
weergeven. Zoals beelden uit 1957 
van de broers Jaap en Arie Valkhoff, 

met hun band optredend in de Oasebar 
aan de Schilderstraat. Spelend op hun 
accordeon zongen ze liedjes die het 
publiek nog altijd meezingt. Hierna 
opent Theo Kemperman, directeur 
van de Bibliotheek Rotterdam en 
bestuurslid van Stichting DIG IT UP, 
de tentoonstelling. Gevolgd door 
muziek. The Old Spice Boys spelen 
met zangeres Carolien een medley van 
liedjes en uiteraard ontbreken daarbij 
echte Rotterdamse nummers niet!
Op de zondagen 10 en 31 maart en 19 
mei zijn er vanaf 14.00 uur rond-
leidingen van 1,5 uur langs dertien 
gebouwen in het Baankwartier. Wel 
van tevoren aanmelden op contact@
digitup.nl. Verzamelen een kwartier 
van tevoren, deelname kost 2,50 euro 
per persoon. De openingstijden van 
de tentoonstelling zijn tot 19 mei van 
woensdag tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Toegang gratis.

  Bab Riem Vis   

Aandacht voor wederopbouw Baankwartier
  Ongetwijfeld hebben veel lezers van De Oud-Rotterdammer 
herinneringen aan het Baankwartier; het gebied tussen de 
Schiedamsedijk, Vasteland, Westblaak en de Baan. Mocht dat 
zo zijn, dan is het zeker een aanrader de tentoonstelling van het 
Platform Wederopbouw Rotterdam en DIG IT UP te bezoeken. 
In de galerie en erfgoedlab aan de Schiedamsedijk 62a krijgt 
de geschiedenis van het Baankwartier alle aandacht. Van de 
tijd voor de Tweede Wereldoorlog en het bombardement tot de 
metamorfose die het vooroorlogse uitgaanskwartier in de loop 
der jaren heeft ondergaan. 
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 Op pad voor een rondleiding door het Baankwartier   

 Door de lens van Hartog (285-286)

    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.

     

        

 286) In de studio van RTV Rijnmond. 
Wanneer, waarom en wie herkent 
iemand?   

 285) Zo maar een straatje in een oude buurt van Rotterdam. Waar deed de fotograaf zijn werk 
en wie weet bijzonderheden? Reacties: reinw@telfort.nl   

 Bioscoop Cinerama in vroeger tijden   



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 5 maart 2019pagina 12

WONEN AAN HET WATER
OP DE LLOYDPIER  
‘Om te beginnen is de locatie van het 
project uniek’, steekt Marcel van wal. ‘Eden 
District is direct gelegen aan de Nieuwe 
Maas en de Schiehaven. De schepen 
varen zo aan je deur voorbij. Rotterdamser 
kan bijna niet. Daarnaast is de historie 
van de plek nog voelbaar. Zo zijn de 
straten waaraan Eden District straks komt 
– Kratonkade, Loods Balie, Loods Borneo 
en Lloydkade - directe verwijzingen naar 
de loodsen waar vroeger goederen uit 
verre landen werden opgeslagen. Ook 
de passagiersschepen van de Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd vertrokken vanaf hier 
naar Nederlands-Indië.’

LUXE EN COMFORTABELE WONINGEN
EN APPARTEMENTEN
‘Op deze bijzondere locatie, kun je kiezen 
uit een ruime variatie aan woningen’, 
gaat Marcel verder. ‘In Eden District 
komen appartementen met één of twee 
verdiepingen, lofts, stadswoningen en 
rooftopvilla’s. Ook komen er CREATE-
woningen die zelf samengesteld kunnen 
worden met een architect. Maar welk 
woningtype je ook kiest, het ligt allemaal 
op wandel- en fietsafstand van het centrum. 
Vlakbij de metro en watertaxi en dichtbij 
sport- en kinderopvangmogelijkheden. 
Parkeren kan in de ondergrondse 
parkeergarage, waar ook deelauto’s 
beschikbaar zijn.’   

GROENE BINNENTUIN VOOR ONTMOETING, SPELEN EN ONTSPANNEN  
In het hart van het gebouwblok komen de privétuinen van de stadswoningen en een grote 
gemeenschappelijke binnentuin. Marcel: ‘Dit wordt echt het groene hart van Eden District. 
Hier kunnen bewoners ontspannen, elkaar ontmoeten en (klein)kinderen spelen. Er is ook 
ruimte voor bijvoorbeeld een moestuin. Helemaal bijzonder: in de tuin komen, als alles lukt, 
twee monumentale platanen van de Coolsingel die vanaf de kade zichtbaar zijn.’   

DUURZAAM, SMART EN COMFORTABEL 
Zoals je mag verwachten van een nieuwbouwproject staan duurzaamheid en comfort centraal 
in Eden District. ‘De woningen zijn gasloos. Een Powernest© op het dak van de appartementen 
aan de Maas zorgt voor opwekking van energie door zon en wind. Daarnaast komen er 
zonnepanelen op de daken. De woningen zijn standaard uitgerust met smarttoepassingen 
voor extra wooncomfort’, gaat Marcel verder. ‘Een slimme thermostaat, rookmelder en 
stopcontacten met USB aansluiting behoren tot de standaarduitrusting net als de LED 
buitenverlichting en een bewegingssensor op het toilet. Bewoners kunnen de entreedeuren 
van de appartementengebouwen openen met hun smartphone.’ 

EEN NIEUW THUIS VOOR ROTTERDAMSE WEDEROPBOUWKUNST  
Als kers op de taart komt in Eden District een mozaïek van Jan Bezemer uit het voormalige 
Rotterdamse Dijkzigt-ziekenhuis. Marcel legt uit: ‘Het kunstwerk dateert uit 1961 en 
representeert de wederopbouw van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Het staat voor 
het verlangen naar harmonie, verbondenheid en gemeenschapsleven. Omdat het Dijkzigt-

ziekenhuis wordt gesloopt, zou het 
kunstwerk verloren gaan. Dat vonden we 
zonde, dus hebben we het aangekocht 
en geven we het een nieuw thuis in Eden 
District. Zo blijft een belangrijk stukje 
Rotterdamse historie bewaard.’ 

MAAK KENNIS MET EDEN DISTRICT OP DE WOONBEURS ROTTERDAM
Geïnteresseerd geraakt in een woning in Eden District? Bekijk dan het beschikbare aanbod 
op www.edendistrict.nl. Of kom op 16 en 17 april naar de Woonbeurs Rotterdam. Dan staat 
het projectteam voor je klaar om je vragen te beantwoorden. 

Eden District: luxe wonen op een 
historisch stukje Rotterdam aan de Maas

Op steenworp afstand van het 
centrum van Rotterdam, aan de 
historische Lloydpier worden 89 
duurzame nieuwbouwwoningen 
gebouwd rondom een weelderig
groene binnentuin. We vroegen
Marcel Groeneweg, ontwikkelings-
manager bij projectontwikkelaar 
Blauwhoed wat dit project zo 
bijzonder maakt.

E E N  O N T W I K K E L I N G  VA N

Bezoek ons op
de Woonbeurs 

Rotterdam

Zaterdag 16 en 
zondag 17 maart

(12.00 - 17.00 uur)
WTC Rotterdam

Standnummer M-15



Ter gelegenheid van die mijlpaal krijgt Ria de 
Jong-Daub (Rita Young is haar artiestennaam) 
zondag 10 maart tijdens een groot feest in de 
Vlaardingse Stadsgehoorzaal het eerste exemplaar 
van haar biografie.
Haar ‘beroemdheid’ dankt Rita Young vooral aan 
haar stem. Zij treedt al ruim vijftig jaar op en 
stond talloze keren op de bühne met grote ster-
ren, zoals de eerder genoemde Lee Towers, Ben 
Cramer, Saskia en Serge en vele anderen. Ook 
verwierf ze faam als ‘ontdekker’ van veelbelo-
vende talenten. Zij gaf sterren als Marco Borsato 
en Frans Bauer al op zeer jonge leeftijd kansen in 
haar Vlaardings Songfestival.
Rita is een buitengewoon veelzijdige vrouw, met 
het hart op de goede plaats. Mocht iemand haar 
niet kennen van haar optredens, dan kennen ze 
haar wel als zwembadjuf, in welke hoedanigheid 
zij eveneens tientallen jaren langs het zwembad 
vertoefde en duizenden kinderen de eerste begin-
selen van de zwemkunst bijbracht.

Rein Wolters tekende het allemaal op en Rita 
vertelde honderduit; over haar baantjes, over de 
talloze liefdadigheidsacties waarvoor zij zich 
inzette en over haar privéleven met echtgenoot 
Jan en zoon Edgar.
Het levert al met al een zeer lezenswaardig boek 
op, dat fraai is vormgegeven en gelardeerd met 
zeer veel foto’s. Mede dankzij de ondersteuning 
van zorgorganisatie Argos kon Uitgeverij De 
Oude Stad de verkoopprijs laag houden en betaalt 
u slechts € 15,95 voor Kanjer!
Het boek is te bestellen in de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl of via de bestelbon in deze 
krant.

 

Als het aan Merlijn Kerk-
hof ligt, zijn The Amazing 
Stroopwafels de allerbeste 
band van Nederland. Objectief 
is hij niet. De eigenzinnige 
frontman van de Rotterdamse 
formatie is Wim Kerkhof: 
Fenomenaal liedjesschrijver, 
wereldreiziger en zijn zorg-
zame vader.
‘Oude Maasweg kwart voor 
drie’ is het verhaal van een 
band die niet in een hokje 
te stoppen is, een doldwaze 
roadtrip door vier decen-
nia Nederlandse popgeschiedenis, maar bovenal 
het verhaal waarin de man tegen wie Merlijn zo 
opkijkt gaandeweg steeds menselijker wordt. Een 
even ontroerend als hilarisch boek over een vader 
en een zoon.

The Amazing Stroopwafels (1979) onttrekken 

zich aan alle wetten van de 
popmuziek. Ze hebben geen 
manager, geen roadies, geen 
groot platenlabel. Toch (of juist 
daardoor?) zijn ze de meest 
optredende band van Nederland: 
in veertig jaar speelden ze bijna 
zevenduizend keer. Hun klassieker 
‘Oude Maasweg’ staat steevast 
hoog in de Top 2000.

Merlijn Kerkhof (1986) is schrijver 
en muziekjournalist voor de 
Volkskrant. In 2016 verscheen 
Alles begint bij Bach, een lovend 

ontvangen inleiding tot de klassieke muziek.

‘Oude Maasweg kwart voor drie’ telt 256 pagina’s 
en kost 19,99 euro. Het is onder andere verkrijg-
baar via de webshop van De Oud-Rotterdammer 
en te bestellen via de bestelbon op deze pagina.

Kanjer! Oude Maasweg 
kwart voor drieWereldberoemd in Vlaardingen en omstre-

ken, dat is zangeres Rita Young zonder enige 
twijfel. ‘Een kanjer’, noemt Lee Towers haar 
en dat werd dan ook maar meteen de titel van 
het boek, dat Rein Wolters schreef over het 
tumultueuze leven van deze zangeres, die op 
10 maart 75 jaar wordt.

‘Oude Maasweg kwart voor drie. Het verbazingwekkende verhaal van The Amazing 
Stroopwafels’ heet het nieuwe boek over de beroemde Rotterdamse band dat deze 
maand verschijnt. Schrijver is Merlijn Kerkhof.
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‘Terbregge - Parel aan de Rotte. 
Impressies van 100 jaar Terbregge’s 
Belang’ is de titel van het boek. 
Auteur Chris Mast, kenner van de 
geschiedenis van Hillegersberg, heeft 
vanzelfsprekend aandacht besteed 
aan de vereniging, waarvan oprichter 
Nico van der Valk in 1945 in een Duits 
concentratiekamp overleed. Maar ook 
de infrastructuur rondom Terbregge 

komt uitgebreid aan de orde. Zoals 
de geschiedenis van de TOD, de 
Terbregsche Omnibus Dienst, een 
particuliere autobusonderneming die 
voor de oorlog met succes de RET 
beconcurreerde met busdiensten 
vanuit Schiebroek en Terbregge naar 
het Hofplein. Ook de Hillegersbergse 
brandweer, woningbouwvereniging 
De Goede Woning, de geschiedenis 

van de Ceintuurbaanspoorweg, het 
verkeersknooppunt Terbregseplein 
en het openbaar vervoer in de buurt 
komen aan de orde. Daaronder het 
verhaal hoe in 1963 een handteke-
ningenactie van de bewoners van de 
Molenlaan de doortrekking van lijn 14 
tot Terbregge liet sneuvelen. Ook de 
geschiedenis van Vinex-wijk Nieuw-
Terbregge komt aan de orde, compleet 
met loftuitingen over de architectuur 
van die wijk. 
Het boek kost 19,50 euro en is te 
bestellen via de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl of via de bestel-
bon op deze pagina.

 

Terbregge - Parel aan de Rotte
Terbregge’s Belang is de oudste bewonersorganisatie van Rot-
terdam. Bij de oprichting in 1918 maakte Terbregge deel uit van 
de toen zelfstandige gemeente Hillegersberg. Ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan verscheen een fraai jubileumboek van 
128 pagina’s met tientallen foto’s.

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:
Kanjer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,95

Oude Maasweg kwart voor drie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99

Terbregge – Parel aan de Rotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,50

Doorpakkers – zakje zoete Rotterdamse drop + 
zakje echte Rotterdamse wijngums .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  5,00

Trio van Rotterdamse Taal (drie boeken van Herco Kruik: het 
Rotterdams ABC, Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse bijnamen)  . € 22,50

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

Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95

Nach Holland (Actieprijs tot mei)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  24,95

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

Sporen van Uschi K .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,99

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.
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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, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Die oude juwelen…
In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die nog wat waard? Is 
dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
 

Bem-vindo, Yõkoso! 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 originele gerechten uit vakantielan-
den uit de hele wereld voor slechts 26,50 euro p.p. Tot en met 10 maart Brazilië en van woensdag 13 maart tot 
en met zondag 28 maart Japan. Inspirerend voor een vrienden- of familiediner. En dat op een kwartiertje rijden 
van hartje Rotterdam in het landelijk groen van Leefgoed de Olifant tussen de Hollandsche IJssel en Park Hitland. 
Deze themamenu’s en de andere gerechten op de kaart smaken naar meer. Reserveren en meer informatie: www.
leefgoed.nl. U kunt ook bellen met 0180-323414. Niet vergeten te melden dat u geïnspireerd bent door dit bericht 
in De Oud-Rotterdammer. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren voor de deur is gratis.
 
Familievoorstelling in Theater Zuidplein
‘Waar de wind woont’ heet de familievoorstelling 
die zondag 10 maart is te zien in Theater Zuid-
plein. Een betoverende en spannende voorstel-
ling, geïnspireerd op flamenco- en fadomuziek. 
Laat de wind je meevoeren op de warme, zoete 
klanken uit Spanje en Portugal. Een jongen krijgt 
bezoek van de wind. Eindelijk heeft hij iemand 
om mee te spelen. De wind kan trucjes en kan 
jagen. De wind kan dingen laten vliegen en tot 
leven wekken. Dankzij de wind lijkt het of de jon-
gen helemaal niet alleen is. Maar wat is de wind 
eigenlijk? (Zie ook elders op deze pagina’s.)
 
Golden Circle Ensemble vertolkt Requiem van Mozart
Tijdens Zondagmiddagmuziek in Pendrecht 
treedt 10 maart in de Open Hofkerk in Pendrecht 
het Golden Circle Ensemble op. Zij brengen het 
Requiem van W.A. Mozart ten gehore. Het Gol-
den Circle Ensemble bestaat uit jonge mensen 
(studerend of net afgestudeerd aan een con-
servatorium) en staat onder leiding van dirigent 
John Bakker en wordt op het orgel begeleid door 
André de Jager. Bijzonder aan het ensemble is 
dat het samengesteld is uit vele nationaliteiten, 
die samensmelten in de gezamenlijke taal die 
muziek heet. Met elkaar proberen deze mensen 
u te laten voelen wat muziek met u kan doen. 
Kom en ervaar dat deze zangers u tot in het hart 
kunnen raken.
 

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

Zondag 10 maart
 
Zondagmiddagmuziek in Pendrecht: het Requiem 
van W.A. Mozart
Op 10 maart is er in de Open Hofkerk weer een concert in de serie 
zondagmiddagmuziek in Pendrecht. Tijdens dit concert kunt u 
luisteren naar het Requiem van W.A. Mozart, uitgevoerd door het 
Golden Circle Ensemble. Na dit concert kunt u onder het genot 
van koffie/thee de musici ontmoeten. De toegangsprijs is € 6 per 
persoon en pashouders betalen slechts € 4. Kinderen t/m 12 
jaar kunnen zelfs gratis naar binnen. Kaartjes zijn aan de kerk te 
verkrijgen en te bestellen via openhofconcerten@gmail.com De 
Open Hofkerk vindt u aan de Middelharnisstraat 153A, 3086 GJ 
Rotterdam. Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is open 
om 14.30 uur.
 
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, Een-
drachtskapel, Eendrachtsstraat 95 Rotterdam. Voorverkoop €15 www.cappellagabrieli.nl.
 
Familievoorstelling ‘Waar de wind woont’ (4+)
In de kleine zaal Theater Zuidplein is zondag 10 maart de familievoorstelling ‘Waar de wind woont’ 
te zien. Een voorstelling vanaf vier jaar. Voor jong en oud dus. Aanvang: 14.15 uur. Gebruik 
promocode WIND19RDAM en betaal slechts € 5,- i.p.v. € 11,-. Boek nu via www.theaterzuidplein.
nl of 010-2030203.

Zondag 17 maart
 
Orgelconcert in de Fonteinkerk
Eric Koevoets speelt Bach, Widor en anderen in de Fonteinkerk aan de Terbregselaan 3, Hillegers-
berg. Aanvang 15.00, toegang vrij.
 
Gesprekken over het onzegbare
Filosofeer zondagmiddag 17 maart mee over ‘het onzegbare’. Om 14:00 uur in de Centrale Biblio-
theek, 3e etage. Meer info en tickets: www.bibliotheek.rotterdam.nl.
 
Sunday Morning Crooners in De Doelen
Franklin Brown, Peter Douglas en Johnny Roosenberg vormen samen The Crooners. Ze geven 
zondag 17 maart samen met hun Tiny Little Bigband een Zondagochtendconcert in De Doelen in 
Rotterdam. Terug naar vervlogen tijden. Aanvang: 11.00 uur. Voor meer informatie over kaartver-
koop: zie www.zondagochtendconcerten.nl

Zaterdag 23 maart
 
Rotterdamse Postzegelbeurs in Oranjehof
Op 23 maart 2019 organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de Rotterdamse post-
zegelbeurs in de Oranjehof aan de Immanuel Kantstraat 2 te Rotterdam. Open van 10.00 - 16.00 
uur. Vele stuiverboeken, semi-handelaren aanwezig. Verkoop van restanten. Om 14.30 uur veiling 
met mooie kavels. Kavels zijn te bezichtigen tijdens de beurs en te zien op www.rphv.nl. Iedere 
bezoeker krijgt een gratis lot waarmee een dik stockboek (64 blz) is te winnen. Gratis parkeren en 
gratis toegang. Nadere info: W. van Leijden, 06-22184304.

Van zaterdag 23 tot en met zondag 31 maart
 
Boekenweek in Biblotheek Rotterdam
Het is weer tijd voor de Boeken-
week! Van 23 t/m 31 maart zet 
Bibliotheek Rotterdam verschil-
lende moedige vrouwen in de 
spotlights: Simone van der Vlugt 
(24 maart, Ommoord), Annegreet 
van Bergen (25 maart, Hoek van 
Holland), Wanda Reisel (26 maart, 
Schiebroek), Fidan Ekiz (27 maart, 
IJsselmonde) (foto), Bette Dam, 
Ebru en Gloria Wekker (28 maart, 
Centrale). Voor meer informatie en 
reserveren ga je naar de website 
van de bibliotheek. Link: https://
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
actueel/nieuws/848-activiteiten-in-
de-boekenweek-2
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     Sunday Morning Crooners in De Doelen 
  Crooning beleefde het hoogtepunt in de jaren 50 en 60. In De Doelen kunnen liefhebbers er binnenkort weer ou-
derwets van genieten. In de beste traditie van de crooners van vroeger brengen Franklin Brown, Peter Douglas 
en Johnny Roosenberg, ondersteund door hun Tiny Little Bigband, zondag 17 maart de onmiskenbare sfeer van 
weleer weer tot leven. Ze gaan terug in de tijd naar muziek van supersterren als Dean Martin, Sammy Davis jr. 
en Frank Sinatra. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina.
     
     John Adams & Friends eren John Denver 
  John Adams vertolkt al 35 jaar het werk van zanger John Denver. Hij doet dat briljant. Zondag 24 maart kunt u 
er van meegenieten tijdens een Zondagochtendconcert in De Doelen. John Denver verloor in 1997 het leven bij 
een vliegtuigongeluk en had op dat moment al tientallen hits gezongen. In De Doelen komen ze één voor één 
voorbij. Van Leavin On A Jet Plane tot Calypso en van Country Road tot I’m a Country Boy.
     
     Workshop filosofie en levenskunst: Gesprekken over het onzegbare 
  Er bestaan verschijnselen die niet of nauwelijks met het denken zijn te vangen. De fi losofen Jan Bor en Eras-
mus schreven over het onzegbare. Erasmus brak zelfs een lans voor een permanent gesprek over de dingen 
die buiten ons gezichtsveld vallen. Ga samen in gesprek en laat je leiden door deze fi losofen. Op 17 maart om 
14:00 uur in de Centrale Bibliotheek. Meer info en tickets: www.bibliotheek.rotterdam.nl. Ook verkrijgbaar in de 
bibliotheek.
     

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

    Zondag 24 maart
     
     Ode aan John Denver door John Adams 
& Friends 
  In De Doelen in Rotterdam staat zondagochtend 24 
maart de zanger John Denver centraal. John Adams 
& Friends brengen een ode aan de man met het 
unieke stemgeluid. Alle bekende hits komen voorbij. 
Aanvang: 11.00 uur. Voor meer informatie over 
kaartverkoop: zie www.zondagochtendconcerten.nl

    Tot en met zondag 7 april
     
     GlassWorks - Drie solo-exposities Glas 
  Nog te zien tot 7 april 
2019: ‘GlassWorks - 
Drie solo-exposities 
Glas‘. De expositie 
toont de veelzijdigheid 
van geblazen glas, 
gezien door de ogen 
van de Israëlische 
vormgeefster Ma’ayan 
Pesach, de Leerdamse 
meesterglasblazer 
Henk Verweij,en de Noorse beeldend kunstenaar Geir Nustad.

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

    Elke donderdag
     
     Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria 
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke donderdag
    
 Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein 
  Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur 
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een 
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Koop nu uw kaarten bij de Nationale Theaterkassa via www.ntk.nl of 0900 - 9203
Of boek uw busarrangement bij Oad via www.oad.nl of 0547 - 201 574

VERNIEUWD!
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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 

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)

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.

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

 kentekenpapieren

? UW AUTO VERKOPEN ?
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

� 088 - 676 43 89  � www.opnieuwenco.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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M’n echte kennismaking met de club 
ben ik in al die jaren ook niet verge-
ten. Mijn, toen aanstaande, zwager 
woonde in de Riederstraat en was 
bevriend met zijn buurjongen, Toon 
Meerman. Toon speelde in het eerste 
van Feyenoord en ik mocht een keer 
mee naar het stadion. Lopend vanaf de 
Riederstraat, over de luchtbrug naar 
het stadion. En ik droeg de sporttas 
van Toon. Apetrots!
Toon Meerman begon met voetballen 
bij Hillesluis, de club van voorzitter en 
muzikant Wiet van Holten. Dat Toon 
meer in huis had dan de gemiddelde 
speler, werd snel duidelijk. Geen 
gekke fratsen om te laten zien wat hij 
kon, nee, hij had het talent meestal op 
de juiste plek te zijn, was tweebenig 
en kon formidabel koppen. Een gebo-
ren doelpuntenmaker.

‘Laantje pikken’
“Ed van Herwaarden was een vriend 
van mij en die speelde bij Feyenoord. 
Hij haalde mij over ook te komen”, 
weet de nu 85-jarige nog goed. Hij 
maakte op zijn 18de de overstap naar 
de grote buurman.
De start van het betaald voetbal was 

in de maak en Feyenoord, dat in die 
periode pover presteerde, richtte zich 
op het versterken van de selectie. Toon 
Meerman startte in het derde, maakte 
snel de stap naar het tweede elftal om 
in 1953, als 19-jarige, te debuteren in 
de hoofdmacht, in de thuiswedstrijd 
tegen Xerxes.
Er kwam meer versterking! Coen 
Moulijn van Xerxes, Cor van der Gijp 
van het Dordtse Emma en Daan den 
Bleijker, die als hardloper de overstap 
van de atletiek naar Feyenoord 
maakte. Allemaal concurrenten van 
Toon voor de posities in de voorhoede.
Gelukkig speelden we nog met vijf 
aanvallers, dus plaats zat voor een 
doelpuntenmaker. Bovendien begon 
hij zijn waarde te bewijzen. Hij 
scoorde veel en kreeg van het trouwe 
publiek de bijnaam ‘zwarte Toon’ door 
zijn weelderige bos zwart haar op z’n 
kop waarmee hij vaak scoorde.
Toon was een paar jaar ouder dan 
Coen Moulijn en ontfermde zich 
over dit fragiele en een beetje 
wereldvreemde ventje toen hij naar 
Feyenoord kwam. Coen moest wen-
nen aan ‘Zuid’, waar Toon de plekjes 
goed kende, want hij woonde achter 

de Beijerlandselaan, toen bekend als 
de ‘kippetjesmarkt’. Daar moest je 
zijn voor de meisjes. Effe een ‘laantje 
pikken’ heette dat. Dat deden Toon 
en Coen en die was zijn verlegen-
heid snel kwijt. Coen heeft Toon 
rijkelijk beloond met zijn loepzuivere 
voorzetten en mede daardoor staat 
Toon heden ten dage nog op de tiende 
plaats van Feyenoords topscorers aller 
tijden in het betaald voetbal. Nummer 
1 staat de niet in te halen Cor van der 
Gijp, ook bediend door Coentje. En 

daarachter Henk Schouten. Wat een 
geweldige voetbaltijd was dat, al was 
het alleen al door het kijkgenot.
Toegegeven, verdedigend kwamen 
ze te kort. Gerard Kerkum en Cor 
Veldhoen konden het achterin niet bol-
werken. Met de komst van doelman 
Eddie PG en robuuste verdedigers 
als Rinus Bennaars, Jan Klaassens en 
Rein Kreijermaat werd dat probleem 
opgelost. Maar Toon Meerman voelde 
dat zijn tijd om te vertrekken was 
gekomen. Hij stond wat meer reserve 

dan hem lief was.
“Ik wilde voetballen en Excelsior 
betaalde 30.000 gulden voor mij, met 
voor mij ook een leuke bonus”, lacht 
Toon. In 1960 vertrok hij naar Excel-
sior, waar hij onder trainer Bob Janse 
nog een paar fijne voetbaljaren kende. 
Een kapotte meniscus begon hinderlijk 
op te spelen en in 1963 stopte Toon 
Meerman met betaald voetbal.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

‘Zwarte Toon’ nog steeds bij de Top 10
Mijn eerste bezoek aan de Kuip kwam niet door Feyenoord. Ik 
ging als ‘broekie’ met mijn vader mee naar het Speedway. Op 
zo’n speedwaymotor met één loden schoen op de grond, racen 
over het gravel rond het hoofdveld.

Feyenoord tegen DOS in de Kuip. In een luchtduel voor het Utrechtse doel torent 'Zwarte Toon' hoog boven de verdedigers uit. Doelman Frans 
'Zwarte Panter' de Munck wacht af en Gerard Kerkum komt toegesneld.  

Ja, dat was me de winter wel. In onze 
woonkamer in de inwoning hadden 
we, zoals bijna iedereen in die tijd, een 
ouderwetse zwarte kolenhaard. Die 
gaf een prima en behaaglijke warmte. 
Maar dan moet je wel voldoende 
kolen hebben om te stoken. Dit echter 
werd op een zeker moment penibel. 
Er was bijna niet meer aan kolen te 
komen. Via via had mijn man van 
iemand gehoord dat je nog kolen kon 
halen ergens bij de Maashaven. Een 
auto hadden we nog niet, maar met 
een collega van de zaak, Fodor op de 
Voorstraat, kon mijn man met een auto 
van die zaak een mud antraciet halen. 
Dat was een hele opluchting en we 
zaten er weer warmpjes bij.

Een ander probleem was dat het 
drinkwater niet meer zo ‘fris’ was. 
Er zaten namelijk aaltjes in. Hoe 
kwam je nu in Rotterdam aan goed 
drinkwater? Er waren mensen die 
naar Den Haag reisden met jerrycans 
en flessen. Maar in Rotterdam kwam 
ook een oplossing. Je kon namelijk 
bij de bierbrouwerijen, die over een 

eigen bron beschikten, water halen. 
Ook daar heeft mijn man gebruik van 
gemaakt. Gewapend met een jerrycan, 
maar ook met een fototoestel toog hij 
naar de brouwerij van Oranjeboom. 
Afgezien van met water, kwam hij 
thuis met dia’s, geschoten van een rij 
mensen, die met gekleurde emmers en 
kannen water kwamen tappen. Ook is 
hij dia’s gaan schieten op andere plek-
ken, zoals het Lucia Instituut en bij de 
Heinekenbrouwerij.

Harde sneeuwruggen
Koud was het en bleef het. De trottoirs 
waren overdekt met een dikke laag 
hard bevroren sneeuw. De straten en 
wegen waren berijdbaar gemaakt, 
doordat de sneeuw naar de zijkant 
was geschoven. Je moest daardoor 
bijvoorbeeld bij het oversteken over 
harde sneeuwruggen heenstappen, die 
langzamerhand steeds vuiler werden. 
Op één van die koude dagen togen 
we naar het Kralingsebos voor een 
wandeling. In natuurgebieden was het 
natuurlijk prachtig met die sneeuw. 
We namen ons fototoestel mee om 

mooie plaatjes te schieten. Men had 
in het bos een wak gemaakt voor de 
honderden eenden die zich daar in 
leven probeerden te houden.

Champagne
In die tijd kreeg ik via het uitzendbu-
reau Stenotype werk bij de Natiolale 
Verzekerings Bank, aan de Schie-
kade. Meteen de eerste week viel ik 
met mijn neus in de boter, want zij 
vierden hun honderdjarig bestaan. Op 
vrijdagmiddag werd het personeel met 
bussen vervoerd naar de Rivièrahal in 
Diergaarde Blijdorp. Tussen de vele 
toespraken door werden we getrak-
teerd op champagne. Voor mij was dit 
de eerste keer en heel de hal draaide 
daarna om me heen. De volgende 
avond, de zaterdag moesten we met 
partner naar de parkeerplaats achter 
het Groothandelsgebouw komen. Daar 
stonden rijen bussen klaar. Uit heel 
Nederland was het personeel van de 
maatschappij hierheen gekomen om 
met die bussen naar Scheveningen te 
worden gereden. Vanwege de sneeuw 
en gladheid kneep ik hem wel een 
beetje, maar we kwamen veilig aan bij 
het Kurhaus. Het werd een daverend 
feest. Verdeeld over drie grote zalen 
werden we vermaakt door diverse 
artiesten, die in elk van de zalen een 

optreden gaven. Ik herinner me vooral 
Vera Lynn en Toby Riks. Een mooie 
herinnering. Dat we bij terugkeer ‘s 
nachts vanaf het Groothandelsgebouw 
terug moesten lopen naar huis, in de 
Zaagmolenstraat, namen we op de 
koop toe,

Zee bevroren
En het bleef maar ijzig koud. Toch be-
sloten we met vrienden op een zondag 
per trein en tram naar Scheveningen 
te gaan. Hier waren we getuige van 
een bijzonder fenomeen: de branding 
van de zee was bevroren tot voorbij 
de pier en je kon er een eind normaal 

op lopen. We hebben dat hierna nooit 
meer gezien, maar het was toch wel 
een groter spektakel te noemen dan 
de bevroren Rotte en enkele rivieren. 
Deze winter duurde lang, lang, lang en 
toen kwam er ook nog die verschrik-
kelijke Elfstedentocht, die we via 
de radio in spanning konden volgen 
en die werd gewonnen door Reinier 
Paping. Gelukkig kwam er uiteindelijk 
toch een einde aan die door Piet van 
der Voort genoemde strengste winter 
van de eeuw.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Nog meer kou in de winter van 1962/63
Als reactie op het stuk van Piet van der Voort in het vorige num-
mer van De Oud-Rotterdammer en in aansluiting op mijn stukje 
over de inwoning in een eerdere oplage, volgt hier een verslag 
van mijn beleving van deze ‘koudste winter van de eeuw’.

Zelfs de zee bij Scheveningen was bevroren
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Dorpsweg 152c, 
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Stem SGP sgpzh.nl

Natuurlijk

!
Zorg voor 

schepping & 
innovatie

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

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
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200.000m2 op 
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

10 GROTE 
VOORDELEN

VAN EEN 
PVC VLOER

VLOER HET ZELF 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Lylantse Baan 3, 
Woonboulevard Capelle XL. 

Tel. 010-2640110.

ELKE ZONDAG GEOPEND 
12.00-17.00 UUR.

VHZ PVC vloeren zijn geluiddempend1.
 VHZ PVC vloeren zijn zeer makkelijk in onderhoud 2.

VHZ PVC vloeren voelen comfortabel aan3.
 VHZ PVC vloeren hebben natuurlijke motieven4.
 VHZ PVC vloeren zijn supersterk en duurzaam5.

VHZ PVC vloeren zijn voor zowel vloerverwarming
als voor vloerkoeling de perfectie geleiders6.

VHZ PVC vloeren zijn vochtbestendig7.
VHZ PVC vloeren zijn gemakkelijk te 

monteren en te demonteren8.
VHZ heeft een uitgebreide collectie 

PVC vloeren9.
VLOER HET ZELF 

VHZ heeft speciale leggers voor 
PVC vloeren10.

verkrijgbaar in 
30 kleuren
van 39.95 nu 

per m2

18.95

PLAK PVC

TARKETT 
DRYBACK PVC

verkrijgbaar in 
18 kleuren

van 34.95 nu 
per m2

16.95

VISGRAAT 
PVC

verkrijgbaar in 
14 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

27.95

Enfloor Starlett
in 11 kleuren van 31.95 
nu voor

22.95

Formosa klik PVC
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

31.90

Spagoti DB Visgraat
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Ter Hurne
in 35 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Varenze Klik PVC
in 4 kleuren van 42.95 
nu voor

31.95

Essenzo
Klik PVC rigid/kurk
in 10 kleuren van 52.95 nu 

37.95

VHZ Plak PVC
in 4 kleuren van 29.95 
nu voor

 18.95

Betonlook XL DB
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Design Comfort
in 9 kleuren van 45.95 
nu voor

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 34.95 
nu voor

37.95

VLOER HET ZELF
KLIK PVC

verkrijgbaar in 
10 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

15.95





terecht en is er een uiteenlopend aanbod. Voorts 
biedt Voorbrood een uitgebreid assortiment relax-
fauteuils - waaronder speciale maatwerkfauteuils 
- met of zonder sta-op functie.

Voorbrood kan naast het showroomassortiment 
ook bijna alles leveren en bieden tegen zeer 
scherpe prijzen. Daarnaast heeft Voorbrood een 
uitgebreid servicepakket en beschikt over een 
eigen stoffeerderij. Voor mooie decoratie-artikelen 
kunt u terecht in de Decoshop van Voorbrood.

Voorbrood nodigt u graag uit voor een lekker 
kopje koffie om in een ongedwongen sfeer van de 

showroom te komen genieten.

Bij Voorbrood Meubelen vindt u kwaliteitsmeube-
len tegen de scherpste prijs met een uitmuntende 
klantenservice. De showroom is inmiddels uitge-
breid tot meer dan 6000 vierkante meter, dus kom 
snel eens langs, u vindt altijd wat u zoekt!

Voorbrood Meubelen
Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen
(gemeente Zuidplas)
@: info@voorbrood.nl
Tel: 0180-631111

“wij hebben hier niet alle maten staan. Dat kan 
ook niet, omdat wij juist elke stoel op maat laten 
maken. Aangezien ieder mens uniek is, leveren 
wij ook alleen unieke stoelen. Iedere sta-op fau-
teuil meten wij individueel op. Op de centimeter 
wordt de zithoogte, de rughoogte, de armonder-
steuning en de hoogte van de rugsteun bepaald. 
Hierdoor creëren we een optimaal zitcomfort voor 
ieder uniek persoon.”

Naast de collectie relax en sta-op fauteuils biedt 
het Welzijnswarenhuis een uitgebreid assortiment 
scootmobielen en rollators. Ook hierin valt het 
streven naar maximaal comfort op. De scootmo-
bielen in zowel drie- als vierwieluitvoering zijn 
veelal uitgerust met een goedzittende stoel en de 
moderne lichtgewicht rollators zijn voorzien van 
een zitelement. Na een korte of langere wandeling 
kan altijd even tussendoor plaatsgenomen worden 
op het zitplankje.

“Wij gaan graag met onze klanten in gesprek, 
zodat we goed de behoefte van de klant kunnen 
bepalen”, vertelt Frans. “Naast unieke afmetingen 
heeft elke klant ook zijn eigen wensen ten aanzien 
van zijn hulpmiddel. En uiteraard zijn eigen 
portemonnee. Wij streven er naar een oplossing te 
kunnen bieden voor iedereen. Laat mensen vooral 
vrijblijvend binnenstappen. We adviseren graag 
over alle mogelijkheden.”

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

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Gratis parkeren voor de deur.

Voorbrood: begrip in de regio Sta-op fauteuils
Voorbrood Meubelen is 
een echt gerenommeerd 
familiebedrijf. De wortels 
van het bedrijf liggen in 
Rotterdam. In 1954 werd 
er voor het eerst een klei-
ne showroom ingericht, 
met plaats voor twee 
kasten en twee banken. 
Dit bleek een schot in de 
roos. Voorbrood Meubelen 
groeide snel uit tot een 
begrip in de regio.

Voorbrood biedt een totaalas-
sortiment waarin alle stijlen verte-
genwoordigd zijn, van landelijk, 
klassiek en lifestyle tot modern. 
Ook voor het inrichten van uw 
slaapkamer kunt u bij Voorbrood 

“Een sta-op fauteuil is veel meer dan 
een gewone relaxfauteuil”, vertelt 
Frans Wietzes. Frans is eigenaar van 
een in mobiliteitshulpmiddelen gespe-
cialiseerde winkel in Capelle aan den 
IJssel. “Een sta-op fauteuil helpt je 
eenvoudig uit je stoel op te staan, ook 
als dat wat moeilijker gaat door een 
beperking.”

In de mooie grote showroom op Woonboulevard 
Capelle XL staat een groot assortiment relaxfau-
teuils met sta-op mogelijkheid in alle soorten en 
maten. Hoewel in alle maten? “Nee”, zegt Frans 
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Het Kunstwerk van uw Tandprotheticus!
-  Advertorial  -

De tandprotheticus is dé specialist in de mond-
zorg voor uitneembare constructies. Denk niet 
alleen aan een kunstgebit - volledige gebitspro-
these genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan 
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.

Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze hoogste 
prioriteit. We proberen iedereen blij te maken 
met zijn of haar nieuwe prothese. Met een team 
van ‘vakidioten’doen we daar iedere dag ons 
best voor!”

Gewoon bellen
Voor een afspraak kunt u heel eenvoudig 
Venrooy Tandtechniek bellen. U heeft geen 
verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts, 
tandarts of van een ziekenhuisarts. De tandpro-
theticus is vrij toegankelijk en een belangrijk 
deel van de zorg die geleverd wordt valt onder 
de basisverzekering. Wel zo fi jn!

Schat aan ervaring
Natuurlijk werkt Venrooy Tandtechniek nauw 
samen met andere behandelaren. Denk aan de 
tandarts, de tandarts/implantoloog en de mond-
hygiënist. Zoals de tandprotheticus ervaring 
heeft met uitneembare gebitsprotheses, hebben 
andere beroepsgroepen in de mondzorg hun 
specialismen. Samen kunnen ze u de beste zorg 
leveren.

Prima zorg
De tandprotheticus kan u bijvoorbeeld verwij-
zen naar een mondhygiënist om tandsteen te 
verwijderen. En hij zoekt bijvoorbeeld contact 
met een tandarts wanneer uw gebit deels bestaat 
uit natuurlijke tanden en kiezen. Die verdienen 
evengoed prima zorg. Andersom verwijzen 
tandartsen cliënten met grote regelmaat naar een 
tandprotheticus voor het aanmeten en vervaardi-
gen van een gebitsprothese.

Beste oplossing
U kunt bij Venrooy Tandtechniek niet alleen 
terecht voor een  ‘normale’ gebitsprothese. Voor 
menigeen is een klikgebit de beste oplossing. 

Heeft u bijvoorbeeld sterk geslonken kaken? 
Dan is er mogelijk onvoldoende stabiliteit voor 
een goed functionerende prothese. Grote kans 
dat u wel gebaat bent bij een prothese die wordt 
geplaatst op een implantaat dat door de tandarts 
/ implantoloog als een schroef in uw kaak wordt 
vastgezet.

Beter passen
Functioneert uw natuurlijke gebit niet meer? 
Heeft u een slecht passend of verouderd kunst-
gebit? Al dat ongemak is onnodig. Breng  een 
bezoek aan Venrooy Tandtechniek. Vaak hebben 
zij de beste oplossing voor u. Met nieuwe tech-
nieken en materialen kan Venrooy Tandtechniek 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kunstgebit 
beter past.

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik van hyper-
moderne 3D technieken. Hiermee kan niet alleen 

sneller, maar ook nauwkeuriger een perfect pas-
send kunstgebit worden gemaakt. De nauwkeu-
righeid van de moderne scanners is zó groot dat 
een te ruim zittend kunstgebit tot het verleden 
behoort. De scanners meten de prothese aan alle 
kanten op en digitaliseren de meetgegevens tot 
op een tiende millimeter nauwkeurig.Vervol-
gens wordt het kunstgebit uit een blok kunststof 
gefreesd, zonder enige afwijking. Zo heeft u in 
amper 14 dagen een perfect passend kunstgebit.

Kunstgebit Express
Bent u niet mobiel en toe aan een nieuw gebit? 
Wij komen bij u thuis!

Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 18 jaar, met 
vestigingen op de Oudedijk 140 in Rotterdam en 
op het Raadhuisplein 46 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. In mei 2018 is de praktijk in Nieuwerkerk 
verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de over-
kant van het plein, boven de bank.
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met Mond-
zorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt u er voor alle 
mondzorg terecht!

Vraag vrijblijvend informatie:

Venrooy Tandtechniek Kunstgebitten
Oudedijk 140/Hoek Willem Ruyslaan
Rotterdam-Kralingen
Telefoon 010-4117870

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633

Geopend: maandag t/m vrijdag, 
09.00 tot 17.00 uur

www.venrooytandtechniek.nl

Venrooy Tandtechniek is de specialist in deskundig aanmeten en 
vervaardigen van gebitsprotheses. Uw gebit is belangrijk. Niet 
alleen om er keurig uit te zien, ook om er goed mee te kauwen.  
Wanneer uw natuurlijke gebit niet meer voldoet, bent u bij Venrooy 
Tandtechniek aan het juiste adres. De broers Danny en Erik Venrooy 
zijn beiden tandprotheticus.

Waarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw

‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)* 
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...

Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl

)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding. 

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen 
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige 

TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*

Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de 
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door 
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten 
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met 
2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar 
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed 
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe 
meerkosten extra dun geslepen.

E315,-
cadeau

bij aankoop van een 
multifocale bril van 
TOP-KWALITEIT!
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Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel

Waarom zou u

extra geld uitgevenWaarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?e bril ?e

O
R

 1
2

5
 x

 1
81

 

Wegens 

succes 

verlengd!!

Wegens 

succes

verlengd!!

MOBILITEITS

Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan 
de oplossing voor 
Parkinson.

IBAN: NL10ABNA0504201530

Dr.  Wim Mandemakers, Erasmus MC

Doe mee en schrijf je in: 
opgevenisgeenoptie.nl



Hogadent is gespecialiseerd in (klik)gebitten, 
reparaties van gebitten, opvullen van gebitten, 
bange mensen, pijnloos trekken van tanden en 
kiezen, plaatjes ,frames, kronen en bruggen en 
implantaten.

Daarnaast heeft Hogadent een tandartspraktijk 
voor controles en het onderhoud van uw eigen 
tanden. Dit allemaal op een rustige manier van 
werken en een vriendelijke, geduldige omgang 
met de ‘slachtoffers’!

Ook als U jaren niet bij een tandarts bent geweest 
kunt U bij ons terecht voor advies en/of behande-
lingsplan.

Vorig jaar is na een dienstverband van bijna 30 

jaar de heer Kees Holleman met pensioen gegaan 
en heeft Hogadent een waardige opvolger gevon-
den in Tandtechnieker Mark, die perfectionistich 
is aangelegd en veel ervaring heeft in het maken 
van prothesen.

Tandarts Guus werkt er al vanaf 1992 en heeft 35 
jaar ervaring. U kunt altijd een afspraak maken 
voor vrijblijvend advies of behandeling. Hogadent 
is te vinden achter het Prinsenplein in IJssel-
monde.

Hogadent,
Taselaarstraat 11.
3078VM Rotterdam/IJsselmonde
Tel. 010-4830372

Hogadent heeft alles onder een dak
Hogadent is een tandtechnisch laboratorium in combinatie met een tandartsprak-
tijk. Dit houdt in dat zij bijna alles onder een dak maken en dus korte lijnen heb-
ben, waardoor de misverstanden omlaag gaan en de kwaliteit omhoog gaat.
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Meer dan 200.000 
enthousiaste klanten

Wilt u lopen 

Hulp voor alle mensen met voet-, knie-, 

 gemaakte steunzolen met uniek 
rug- en schouderklachten dankzij op maat 

3 punts basisveer.

zonder pijnklachten?

Onze consulent komt graag 

bij u thuis voor een vrijblijvend 

Maak een afspraak via: 

www.fusselastic.nl

of bel 053 82 00 810

en deskundig advies. 

Onze consulent komt graag bij u thuis

voor een vrijblijvend en deskundig advies. 

Maak een afspraak via: 

www.fusselastic.nl of bel 053 82 00 810 

Wilt u lopen zonder pijnklachten?
Hulp voor alle mensen met voet-, knie-, rug- en schouderklachten
dankzij op maat gemaakte steunzolen met uniek 3 punts basisveer.

Meer dan 200.000 
enthousiaste klanten

Past in iedere schoen

Dat is verleden tijd. 
Met een Sofiben dekbedovertrek hoeft
u niet meer te worstelen.
Lees het redactioneel stuk hier in de krant.

Gebruik de code R2019OudR en krijg 15% korting op uw dekbedovertrek.
Of vraag naar de brochure.

tel. +31(0)164 68 60 71
email. contact@sofiben.com

Heeft u ook
zoveel moeite
om het
dekbedovertrek
in de hoes
te krijgen? 
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Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

Aanbieding in maart:
Bij aanschaf van een 

nieuwe prothese B+O € 100,00 retour 
bij inleveren van deze advertentie 

MOBILITEITS



Dinsdag 5 maart 2019 pagina 23MOBILITEITS

Kamerlingh Onnesweg 15
3316 GK Dordrecht 
Tel: 088 - 1020 170

Ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur
Za: 10.00 - 16.00 uur

Direct achter het terrein van Drechtwerk Dordrecht industrieterrein 
Kil-2.  Volop gratis parkeergelegenheid voor de deur!

Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten
• Altijd deskundig en persoonlijk advies
• Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug
• Historie occasions altijd bekend
• Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen
• De koffi e staat voor u klaar!

Kijk voor alle tweedekansjes in de winkel of op medipoint.nl/tweedekans

Nieuw

Rollators
vanaf

49.-

Nieuw

Sta-opstoelen
vanaf

499.-

Nieuw en occasions

Scootmobielen
vanaf

699.-
Scootmobielen

Opvouwbaar 
vanaf

299,- 

Geldig t/m 16 maart

UITVERKOOP

Nieuw en occasions

Driewielfi etsen
vanaf

199.-
Driewielfi etsen

Ook met
elektrische
traponder-

steuning

WAANZINNIGE KORTINGEN TOT WEL 80%!!!
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in een clip op TV Oranje te zien en 
te beluisteren.

De meedeinsong en de clip zijn 
niet voor niets opgenomen. Het 
tv-filmpje is gemaakt als ode 
van Frans Bauer aan haar adres. 
Diverse malen deed hij mee aan 
benefietfestivals en andere grote 
evenementen, waar de ‘Moeder 
Theresa van Vlaardingen’ een 
vinger in de pap had.

Zangeres
Rita is een bijzonder mens. Zo 
vertellen ook de onderscheidingen 
die ze kreeg: het Lidmaatschap in 
de Orde van Oranje Nassau en die 
van Burger van Vlaardingen, eerste 
vrouw.

Oorlogskindje Rita Young gaf 10 
maart 1944 haar eerste kreetjes in 
de woning van haar oom Jo en zijn 
vrouw aan de Hordijk 66 in Rot-
terdam-IJsselmonde. Haar ouders, 
Franz en Sara, en twee broertjes, 
Frans en Leen, waren daar onderge-

doken om uit de handen van de 
Duitse bezetters te blijven. Na de 
Tweede Wereldoorlog verhuisde 
het gezin naar Vlaardingen, de 
geboorteplaats van moeder Daub.

Weeshuis
Rita ontpopte zich al spoedig als 
zangeres. Als kind van vier zong 
ze al als de beste in het weeshuis 
naast het woonhuis van Daub. De 
directeur had Rita horen zingen 
en vroeg of ze dat ook wilde doen 
voor de kinderen die hij onder zijn 
hoede had. Daarna ging het met 
haar leven als in een mooie en 
wonderlijke droom. Rita werd een 
gewaardeerde en veel gevraagde 
zangeres, actrice en weldoenster. 
Haar artiestennaam kreeg ze van 
orkestleider John Grootegoed, 

waarmee ze vijf jaar als soliste 
optrad in binnen- en buitenland.

Zondag wordt Rita dus 75 jaar en 
ze staat 57 jaar op de bühne. Dat 
is reden voor een groot feest en de 
presentatie van het boek ‘Kanjer’, 
over haar levensloop. Het feest is 
in het bijzijn van fans en promi-
nenten in de Stadsgehoorzaal van 
Vlaardingen. Het boek telt 160 
pagina’s en ruim honderd foto’s. 
Het kost 15,95 euro en is te koop in 
de boekhandel of in het Winkeltje 
van De Oud-Rotterdammer.
De koper van ‘Kanjer’ krijgt ook 
een cd met veertien nummers die 
Rita ooit heeft uitgebracht. De 
eerste boeken worden overhandigd 
door burgemeester Annemiek 
Jetten aan de gepensioneerde 

kachelsmid en broer Frans Daub en 
de auteur van de geromantiseerde 
biografie van Rita. Met enige trots: 
die auteur ben ik. Het is mijn 55ste 
boek, waaronder boeken over de 
Rotterdamse wijken, rondvaartbe-
drijf Spido en het leven van zange-
res Annie de Reuver. Uitgever van 
‘Kanjer’ is De Oude Stad, onder 
meer voor het 14de jaar uitgever 
van deze populaire en graag gele-
zen De Oud-Rotterdammer.

Rita heeft een hechte band met haar 
geboortestad Rotterdam en vooral 
met Zuid. Ze deed veel goede 
dingen voor kankerkliniek Daniël 
den Hoed, organiseerde winkeliers-
feesten in Charlois en werd Ridder 
in de Orde van de Grote Noel van 
carnavalsvereniging de Noelemak-
kers in Lombardijen.

Samenwerking
Na de viering van haar 74ste ver-
jaardag was ik wekelijks te gast bij 
haar en echtgenoot/geluidsman Jan 
de Jong. Ik leerde Rita kennen in de 
jaren tachtig bij een playbackwed-
strijd op de Beijerlandselaan in de 
Maasstad. Als verslaggever van 
Het Vrije Volk was ik in de jury 
gevraagd. Van het een kwam het 
ander; ik ben Rita blijven volgen en 
heb haar veelvuldig bijgestaan als 
zij iets organiseerde ten behoeve 
van de meest uiteenlopende goede 
doelen. In die veertig jaar ging dat 
bij wijze van spreken hand in hand 
met Lee Towers en de New York-
steppers van Joop van der Hor.
Ondertussen zat ik ook ruim tien 
jaar aan de jurytafel van het Vlaar-
dings Songfestival (georganiseerd 
door Rita) en presenteerde ik haar 
maandelijkse muziekshows voor 
aankomend talent in zaal Middel-
huijse in Vlaardingen.
Rita had het in haar leven ook druk 
met tal van andere bezigheden. Ze 
was zwembadjuf in Vlaardingen 
en etaleerde zich verdienstelijk als 
wedstrijdzwemster. Behalve zwem-
lerares was ze meer dan tien jaar 
kassajuf in een supermarkt, stond 
ze als verkoopster in een slagerij 
en had een trouwwinkel. Het staat 
allemaal in ‘Kanjer’.
Reacties: reinw@telfort.nl

Zangeres, entertainster, moeder van goede doelen en een vrouw waar jonge artiesten graag 
op steunen. Grofweg zijn het de titels van een paar hoofdstukken uit haar leven die veel 
meer omvatten dan ze zeggen. De Vlaardingse dame die het betreft is Ria de Jong-Daub, 
beter bekend onder haar artiestennaam Rita Young.

Een andere bijnaam die ze draagt is 
‘moeder van alle artiesten’. Menig 
zanger of zangeres kreeg van Rita 
Young een zetje naar de top. Ze geldt 
ook als de ontdekker van Frans Bauer. 
Het Brabantse zangwonder en gezel-
ligheidsmens schreef en componeerde 
voor zijn bühnevriendin ‘Trouw voor 
eeuwig’. Vanaf vrijdag 8 maart is Rita 

Rita tussen de New Yorkstep-
pers met links van haar Blue Dia-

mond Riem de Wolff en links onderin 
Joop van der Hor. Foto’s verzameling 

Rein Wolters  

‘Kanjer’ Rita 
Young in boek

Lee Towers en Rita Young vormen een paar apart

Ondertekenen van het carnavalsjaarboek bij de Noelemakkers

Kompasrozen
In de categorie ‘Grappen en 
grollen’ heb ik ook nog wel een 
verhaal. Ook ik werd ooit om een 
boodschap gestuurd.

Ik kwam net van de middelbare school 
en kreeg mijn eerste baantje als jongste 
bediende op de afdeling ‘Uitgaand’ bij 
firma Herfurth Rederij en Scheepvaart in 
de Westerstraat. Ik was een kwajongen; 
scheepvaart en het hele leven was één groot 
avontuur!

Jarig
We schrijven het jaar 1969. Op een zeker 
moment werd ik door een collega aange-
sproken.
“Morgen is mevrouw Warnitz, de echtgeno-
te van de directeur, jarig.” Die man regeerde 
absoluut en werd als een vorst behandeld. 
“Hier heb je een tientje, je moet naar de 
bloemenwinkel op het Vasteland gaan en 
een mooie bos kompasrozen voor haar ko-
pen. Meneer Warnitz kan die dan vanavond 
uit naam van ons aan haar geven.”

Dezelfde bestelling
De bloemenwinkel op het Vasteland; dat 
was zo ongeveer de sjiekste van Rotterdam 
en op loopafstand van ons kantoor. Ik ging 
direct op pad, maar in m’n achterhoofd: 
kompasrozen? Nooit van gehoord, maar het 
zal wel een bijzonder soort zijn. Aangeko-
men in de winkel werd het me rap duidelijk. 
De bloemist had al vaker met dit bijltje 
gehakt. In de omgeving waren, en zijn nog, 
veel scheepvaartkantoren en die hadden 
eerder geregeld dezelfde bestelling gedaan!
Oh, de wind waait dus uit die hoek, dacht 
ik. Kwajongen als ik was, heb ik eerst een 
broodje gegeten bij van Nimwegen in de 
van Vollenhovenstraat en ging pas daarna 
terug naar kantoor.
“En is het gelukt?”
“Jullie hebben me wel te pakken hoor, om 
me voor een hele bos kompasrozen te stu-
ren. Weet je wel hoe duur die zijn? Je geeft 
me een tientje mee en die dingen kosten 
drie piek per stuk: ik heb er dus drie besteld 
en kunnen regelen dat ze voor vijf gulden 
morgenochtend worden bezorgd, dus ik 
krijg nog vier piek van jullie!”
Zonder blikken of blozen ontving ik die 
vier gulden, maar ik ben daarna nooit meer 
om een boodschap gestuurd… En verder? 
Een geweldige en leerzame tijd bij die zaak 
gehad.

Rob Hulstaert
RobHulstaert@kpnmail.nl



Inwonen
Complimenten aan mevrouw Gelder-
man voor haar verhaal in De Oud-
Rotterdammer van 5-2-2019. Voor ons 
zeer herkenbaar. Ook wij begonnen 
(in 1963) op een zolderkamertje op 
het Vasteland, 68 treden hoog, een 
piepkleine keuken en een zeker niet 
grote woon-/slaapkamer. Per maand 
25 gulden. Verwarming? In de winter-
maanden elke week met een gasfles 
naar boven. Begin 1967 verhuisden 
we naar de Rochussenstraat, tegenover 
Boijmans. Even een opmerking over 
de bijgeplaatste foto. Lijn 14 door de 
Zaagmolenstraat?

Hans Schreutelkamp
Hulsthof 19
Ouderkerk a/d IJssel

Denkers
Leerlingen in 1960 waren denkers. 
Als leraren hadden wij pientere 
kinderen in de klas. Ik was vrijgezel 
en woonde met mijn moeder samen 
tegenover de school. Op een dag had 
ik een vreselijk moeilijk Frans examen 
gedaan en de uitslag werd per post 
verwacht. Mijn verdere carrière hing 
er van af. Ik zette de kleine Karel, die 
een beetje stotterde, voor het raam. 
“Jij hoeft vandaag niet naar de les 
te luisteren. Jij kijkt de hele ochtend 
of de postbode iets bij mijn moeder 
komt brengen.” Het ventje keek mij 
slim aan en zei: “Ik wee-weet wel 
waa-waar uw moeder op wacht. Op de 
kkkinderbijslag.”

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Aluminium
Ik wil reageren op jullie plaatsing 
van ‘Een haven vol aluminium’. Ik 
heb namelijk bij Steinweg gewerkt 
(37 jaar), niet exact wetend waar dit 
is (1966), want toen werkte ik er nog 

niet. Maar ik denk dat, gezien de hoe-
veelheid kranen op de kade, dit Muller 
Thompson is aan de Lekhaven. Het 
aluminium dat gelost wordt, is volgens 
mij Roemeens aluminium Brand-Merk 
(in 1977 heette dat UAS, later IAS) en 
geen Suralco uit Suriname. Dat denk 
ik vanwege de slappe (dunne) metalen 
bandjes om de bundels op de foto, die 
uit Roemenië kwamen en vaak stuk 
gingen. Het Suralco aluminium was 
juist beter gebundeld, met sterkere 
banden. Ik zie ook chargenummers en 
gewichten op de bundels.

L.W. Feelders
l.w.feelders@gmail.com
Verkeersles
Wat een leuk verhaal over het ver-
keersexamen in De Oud-Rotterdam-

mer van 5 februari. Ik heb de route 
gereden ..Essenburgsingel enz..; wat 
was ik nerveus. Ik had daar weleens 
gefietst, maar wist nu niet wat er 
onderweg allemaal kon gebeuren. 
Ik kwam een straat in rijden waar 
plotseling een stoplicht stond. Dat had 
ik niet verwacht, want er stond daar 
nooit een stoplicht. Ik lette niet goed 
op en ging door rood. Gelukkig komt 
aan alles een eind, dus ook aan het 
examen. Toen ik het diploma kreeg 
uitgereikt (ja ik had hem gehaald), 
was ik supertrots, want ik had voor 
theorie een 10 en voor fietsen een 8. Ik 
heb dat diploma nog.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com

Met dank aan De Oud-Rotter-
dammer
RTV Rijnmond zond het uit en het 
stond ook op diverse media: Henk den 
Haan kreeg uit handen van burge-
meester Aboutaleb de Erasmusspeld 
van de gemeente Rotterdam, omdat hij 
een stuk ontroerende oorlogsgeschie-
denis heeft ontdekt en daar nog steeds 
over vertelt aan schoolklassen en groe-
pen volwassenen. Voor rondleidingen 
en het verhaal kunt u zich wenden tot 
www.orgelzolders.nl. De lezers van 
dit blad mogen weten hoe het allemaal 
begonnen is: Henk plaatste in 2005 in 
De Oud-Rotterdammer een oproep en 
vroeg wie meer wist van de geruchten 
dat er in de Tweede Wereldoorlog 
Joden verborgen zouden zijn geweest 
en dat in die onderduik zelfs een baby 
zou zijn geboren. U weet het: dit 
blad verschijnt op dinsdagmorgen en 
wat gebeurde? Dinsdagavond belde 
Rebecca: “Ik heb daar bijna drie jaar 
ondergedoken gezeten en heb daar 
een baby gekregen.” U begrijpt dat 

we haar snel hebben opgezocht en 
een historicus hebben gezocht om er 
een gedenkboek over te schrijven. 
Dat werd drs Jaap van Gelderen, 
kerkhistoricus uit Kampen. Hij schreef 
en redigeerde in korte tijd het boekje 
‘Op de Orgelzolder’. Mijn conclusie is 
dus: wanneer u feiten of mensen zoekt 
of een oproep wilt doen, wend u dan 
tot dit blad!

Henk den Haan
haan0907@planet.nl

Verjaardagsfeestjes
Een zeer herkenbaar verhaal van Wim 
van der Klein, in De Oud Rotterdam-
mer van dinsdag 19 februari. Vooral 
de foto is kenmerkend: de vrouwen 
gescheiden van de mannen, ofschoon 
dat overdag wel zijn reden kon heb-
ben. Geboren in 1943, met vader uit 
een gezin van negen kinderen en moe-
der elf, waren de verjaardagen van va-
der op 26 maart en moeder 4 oktober 
heel bijzonder. Vanaf ´s morgens 10 
uur stroomde het huis vol met zussen 
en een enkele echtgenoot, die al ge-
pensioneerd waren. Met koffie, gebak 
en daarna bowl voor de dames en een 
borrel voor de heren werd omstreeks 
12.30 uur de warme maaltijd genut-
tigd. Aan tafel minimaal 25 personen. 
Na het eten gingen de dames breien en 
de heren deden een dutje. De zussen 
van moeder kwekten wat af. Vooral 
de kerk kwam aan de orde, waarbij de 
oudste zus het hoogste woord had. Om 
18.00 uur werd een boterham gegeten 
en rond 20.00 uur kwamen de heren. 
In een mum van tijd zag de kamer 
blauw van de rook. Vader overleed 
helaas op jonge leeftijd, 54 jaar oud, 
maar moeders verjaardag werd ook 
nadien gevierd zoals vanaf begin jaren 
50. Toen wij in 1972 getrouwd waren 

en de eerstvolgende verjaardag weer 
plaatsvond vonden de zussen van 
moeder het nodig te vragen of er nog 
geen kleine op komst was. Vaak pijn-
lijk, omdat ons huwelijk kinderloos is 
gebleven. Rond tien uur was iedereen 
weer vertrokken. Maar dat was niet 
alles. Er waren ook nog avonden voor 
de vrienden van vader en moeder. 
Dat is nu wel anders. Soms wordt een 
verjaardag gewoon overgeslagen. Ik 
herinner me ook nog goed de lucht 
van rook en verschaalde drank de 
volgende morgen. Maar het waren 
prachtige familiebijeenkomsten.

Jan H Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Pesten en Blijdorp
Ik reageer op het artikel van Jaap 
den Ouden over pesten, in De Oud-
Rotterdammer nr. 2, 2019. Van 1961 
tot 1971 werkte ik op het kantoor van 
Diergaarde Blijdorp. Ja, het kwam 
nogal eens voor dat er naar meneer 
de Leeuw of meneer de Beer werd 
gevraagd. Als je het druk had, legde 
je meteen de hoorn op de haak en 
anders: “Ik verbind u door”, of: “Die 
is even niet aanwezig”. Verdere op-
merkingen herinner ik me niet. In een 
melige bui namen wij de telefoon op 
en zeiden “Met Blijgaarde Dierdorp”. 
Veel gelachen in die tijd. Totdat onze 
chef, de heer Okkerse, de kant van de 
telefooncentrale op kwam. Wij waren 
tevens typiste en de brieven moesten 
wel getikt worden. Wij waren lange 
tijd met z’n drieën: Ankie, Thea, 
Magda. Iets kortere periode: Ria, Ann, 
Greetje. Meer namen weet ik helaas 
niet. Mijn tijd in Blijdorp komt nogal 
eens ter sprake en dan worden de 
belevenissen aan de telefooncentrale 
opgehaald. Gelukkig hoefde ik geen 
potje ooievaarskuitenvet te halen!

Magda Visser-van Lambalgen
De Onrust 3
4782 BA Moerdijk

Tram in Zaagmolenstraat
De foto in DOR nr. 3 van de Zaagmo-
lenstraat met lijn 14 in de boog naar 
de Bergweg en gemaakt in maart 1954 
laat goed zien hoe men vroeger te 
werk ging bij railvernieuwing. Omdat 
de Bergweg werd afgesloten i.v.m. 
asfaltering kreeg lijn 14 op 23 Maart 
1954 een omleidingsroute via de Ben-
thuizerstraat waartoe een hulpboog 
BenthuizerstraatZaagmolenstraat werd 
aangelegd. Opmerkelijk is ook dat de 
nieuwe rails van de boog Zaagmo-
lenstraat-Bergweg over de oude rails 
werd gelegd zodat lijn 14 ongestoord 
z’n weg kon vervolgen. Geen inkortin-
gen en opheffingen in die tijd. Het 
tramverkeer ging gewoon door!

H.M.Mertens
mertens@kpnplanet.nl
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Moord in Tochtstraat
Ik kom terug op de foto van 30 oktober 
2018 waarop ziekenbroeders een stof-
felijk overschot op een berry uit een wo-
ning dragen. “Deze foto betreft het pand 
met huisnummer 70 in de Tochtstraat in 
het Oude Noorden. Ik ben daarnaast, op 
72a, geboren en heb daar tot aan mijn 
trouwen gewoond. Mijn moeder woonde 
daar tijdens de moord nog. Zij mocht, 
toen zij naar huis ging, van de politie 
haar eigen woning niet in en had daar 
toen weinig begrip voor. De aanleiding 
voor de moord lag in de relationele sfeer. 
Een, naar ik dacht, Portugese vrouw is 
toen in haar woning vermoord door haar 
man, die daarna een douche bouwde in 
de woning. Hij metselde haar lijk onder 
de verhoogde douchevloer. Alle huizen hadden daar een soort souterrain dat als pakhuis of werkplaats werd gebruikt. Het 
pakhuis waar de twee politieagenten voor staan, werd gebruikt door Piet, een bekende bloemenventer uit het Oude Noor-
den. Hij had er zijn bakfiets en handelswaar staan. De lange politieagent met snor voor de pakhuisdeur is Dammes Visser, 
die dienst deed aan de politiepost Zwaanshals. De panden in de Tochtstraat zijn omstreeks 1970 gesloopt en vervangen 
door revolutiebouw, die inmiddels ook weer rijp is voor de sloop.’’

Klaas Broekman
nomennescio1946@gmail.com

Spangen
Ik mail naar aanleiding van foto 283 in de rubriek ‘Rotterdam gefotogra-
feerd’: “Deze is naar mijn mening gemaakt in de C. Huygensstraat in Span-
gen. We kijken in de richting van het P.C. Hooftplein. De huizen rechts staan 
in de Bilderdijkstraat. De tram moet lijn 16 (Oudedijk-Spangen) of lijn 10 
(Kleiweg-Spangen) zijn. Op de achtergrond huizen, die staan aan Mathenes-
serdijk.”

Peter van Hamond
(vanhamond@kpnmail.nl)



Foto’s Geuzenlaan
Ik zoek foto’s van de oude Geuzen-
laan in Rotterdam. Ik ben er geboren 
en getogen, maar heb er niks van. Ik 
woonde op nr 5 tweehoog. Eronder 
zat een benzinetankstation en er was 
een zand-, steen- en grindhandel aan 
de overkant, alsmede een houtzagerij. 
Dit zijn enkele dingen die ik mij nog 
herinner. Kan iemand mij helpen of 
adviseren hoe ik hieraan kan komen.

H.J. v.d. Spek
breace01@gmail.com

Restaurant
Ik heb een vraag over de situatie bij 
de Stationssingel van circa 60 jaar 
geleden. De Stationssingel loopt met 
een grote bocht naar rechts, naar de 
Walenburgerweg. Voor het begin van 
die bocht kan je ook rechtdoor lopen, 
parallel aan de spoordijk richting 
Statentunnel. Op dat stuk straat zat 
destijds de elektriciteitswinkel Contact 
(later verhuisd naar de Hoogstraat 
tegenover Galeries Modernes). Even 
verderop zat een restaurant en daar 

gaat het mij om: Hoe heette dat 
restaurant? Die vraag achtervolgt mij 
al jaren en ik hoop dat iemand mij 
het antwoord kan geven. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor de moeite.

Rob Borst
0653-131452
R.Borst10@kpnplanet.nl

Royal Air Force
Ik ben op zoek naar Rotterdammers 
die in 1945/1946 brieven en foto’s 
stuurden naar de Royal Air Force. In 
recent openbaar gemaakte stukken in 
het Britse nationaal archief worden 
enkele Rotterdammers genoemd die 
kort na de oorlog brieven met foto’s 
stuurden naar de Royal Air Force en 
het Britse ministerie van luchtvaart 
(Air Ministry). Wanneer een vliegtuig 
niet terugkeerde naar haar basis in En-
geland, legde de Royal Air Force een 
Casualty Pack aan. Dit was een map 
waarin alle informatie en correspon-
dentie met betrekking tot het vermiste 
vliegtuig werd verzameld. Na ruim 75 
jaar worden deze mappen langzaam 

openbaar gemaakt. In het Casualty 
Pack van Blenheim V6240 worden 
enkele Rotterdammers genoemd die 
hebben geprobeerd via de Britse in-
stanties brieven naar de nabestaanden 
van de omgekomen bemanningsleden 
te sturen. Blenheim V6240 was een 
van de Britse vliegtuigen die op 16 
juli 1941 op geringe hoogte een aanval 
op schepen in de Rotterdamse haven 
uitvoerden. Na aangeschoten te zijn 
door de Duitse luchtafweer, crashte de 
Blenheim in de Waalhaven. De drie 
vliegers aan boord, Pilot Officer Ralph 
Slade en Sergeants James Bevan en 
Leonard Mynott, kwamen hierbij om 
het leven.
Kort na de oorlog, tussen juli 1945 
en februari 1946, ontvingen de Royal 
Air Force en het Air Ministry en-
kele brieven uit Rotterdam. Ze waren 
afkomstig van de heer Velthuizen, 
mevrouw Van Leeuwen en L. H. 
Colewy. Hierover werden notities 
opgenomen in het Casualty Pack. Uit 
deze notities valt op te maken dat de 
brieven ook foto’s bevatten van de 
graven van de vliegers op de algemene 
begraafplaats Crooswijk. Van de brief 
van L.H. Colewy is zelfs een Britse 
vertaling in de notitie opgenomen. De 
adresgegevens van de briefschrijvers 
worden ook genoemd: L.H. Colewy, 
Bloklandstraat 48, Rotterdam, de heer 
H. Velthuizen, Catharinastraat 69B, 
Rotterdam (Oost), Nederland en me-
vrouw A. van Leeuwen, Essenburgs-
ingel 14B, Rotterdam, Holland. Graag 
zou ik met eventuele familieleden 
van bovenstaande personen in contact 
komen. Ook met andere personen die 
dergelijke foto’s hebben, kom ik graag 
in contact. Reacties kunt u sturen naar 
pieterschlebaum@gmail.com.

Dagboek
Mijn overleden schoonvader, Frans 
von Burg, behoorde bij de mannen 
die november 1944 bij de razzia in 
Rotterdam, tewerkgesteld werden in 
Essen in Duitsland. Hij heeft daar in-
dertijd een dagboek van bijgehouden. 

Omdat er in dat dagboek wat hiaten 
zijn, vraag ik of de kinderen van de 
volgende personen iets meer weten 
over die tijd. Mogelijk zijn nog enkele 
van deze personen in leven. Het gaat 
om: Toon Nuyen (tramconducteur?), 
Vuken, Keukens, v.d.Vreeken, Toon 
of Joop Verheul/v.d.Heul (zoon van 
de waterstoker?), Lindeier, Wim 
Fles, Leen Kool, Joop of Jaap van 
Asperen, allen afkomstig uit of rond 
de Zestienhovenstraat in Rotterdam. 
Ook van Bram en Jo of Nel en Jan 
Vorst uit Mierlo-Hout zijn gegevens 
uit 1945 welkom. Het dagboek loopt 
van 19 november 1944 t/m 8 juni 1945 
en vooral tussen 23 maart 1945 en 20 
april 1945 is niets bekend.

Jac J. Beeckman
Turfweide 18
3223ND Hellevoetsluis
Jac.en.henny@hetnet.nl

Versterking gezocht
De Walzangers zoeken zangers en zan-
geressen met liefde voor het zeemans-
lied. Elke donderdagavond repeteren 
wij in de Alexanderpolder van 20-22 
u met daarna een gezellige afterparty. 
Wil je een keer komen kijken luisteren 
en meezingen? Bel dan naar Rinah 

06-10143274.

Beppie Adriaanse
Ik ben ten einde raad: Is er iemand die 
ons kan helpen? Mijn overgrootoma 
(83+) is onlangs haar man verloren. 
Nu vertelt ze mij, dat zij al heel lang 
denkt aan ene mevrouw Beppie 
Adriaanse. Deze woonde volgens haar 
op het Burgemeester Meineszplein 1 
in Rotterdam. Beppie was heel slank 
en blond. Mijn overgrootoma werkte 
met haar in een ‘Capsulesfabriek in 
Schiedam’, waar men kurken maakte. 
Zij vraagt zich nu af, hoe het met deze 
mevrouw gaat en of deze nog leeft. Ze 
zou graag contact willen met deze me-
vrouw. Herkent iemand een mevrouw, 
die van 1950-1955 in die fabriek 
heeft gewerkt en/of op genoemd adres 
heeft gewoond? En kan je ons dan 
verder helpen? Wij zouden je enorm 
dankbaar zijn. Wij weten niet hoe we 
kunnen zoeken op internet. Mijn over-
grootoma heet: Wilhelmina Petronella 
Cornelia Kling en was getrouwd met 
Gerard(us) Adrianus Van Katwijk. 
Reacties kunnen gestuurd worden aan 
jokeschuil380@live.nl
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Bokser die vertrekt
Leon’s Boxing Gym, Folkert Elsingastraat 13 Rotterdam is in het bezit van 
een foto van een vertrekkende bokser. Waarschijnlijk afreizend vanaf de 
Holland Amerika Lijn terminal naar de VS, omstreeks 1940? Wie kent deze 
jongeman of weet iets meer te vertellen over hem? 
Alle informatie of suggesties zijn van harte welkom.

Ton Kuster
Leon’s Boxing Gym
tonkuster@hotmail.com

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

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

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

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

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

Wie staan op deze foto?
Deze foto is waarschijnlijk genomen in de Groningsestraat. Mijn oudste 
broer staat hierop. Graag een reactie op de vraag wanneer de foto is genomen 
en is het bij iemand bekend wie de kinderen zijn?

Piet Barendregt
barendregtwp@gmail.com

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

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

Horizontaal
1. hindoegod; 7. zeer klein organisme; 12. gehoororgaan; 13. oude Egyptische koningstitel; 14. streling met de tong; 15. 
inhoudsmaat (afk.); 17. Amerikaans automerk; 19. gang van een paard; 21. type onderwijs (afk.); 22. stedelijke openbare 
bibliotheek (afk.); 24. keramisch aardewerk; 27. geheel gevuld; 28. metselspecie; 30. onnozele hals; 31. bid (Lat.); 32. op-
smuk (sier); 33. openbaar vervoermiddel; 35. brandstof; 37. verwaande houding; 38. land in Afrika; 41. graanafval; 42. plaats 
in Flevoland; 44. wandelplantsoen; 46. vangwerktuig; 47. kansspel; 48. voorgerecht; 49. zwemvogel; 50. strook; 52. aroma 
(bouquet); 54. treiteren; 56. hevig en intens; 58. cijfer; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. tentoonstellingsgebouw in 
Amsterdam; 65. oude taaie man; 67. soort dakbedekking; 68. haarversteviger; 70. bladader; 72. raamscherm; 73. lichtbaken 
aan zee; 76. gordijnrail; 77. bijbelse stad uit de oudheid; 78. windrichting; 79. plaats in Duitsland; 81. krypton (scheik. afk.); 
82. elektrisch geladen materieel deeltje; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. eenvoudig kampeertentje; 87. verkeersplein.

Verticaal
1. ouderwetse slaapplaats; 2. evangelische omroep (afk.); 3. zonder glans; 4. lekkernij; 5. fotokopie; 6. telwoord; 7. nieuwer-
wets; 8. Schotse familiestam; 9. koraalbank; 10. ziekenhuisafdeling (afk.); 11. gekleurde inkt; 16. oude doek; 18. vurig strijd-
paard; 20. meisjesnaam; 21. paleis in Apeldoorn; 23. pasgeborene; 25. teug; 26. windzijde van een schip; 27. ploegsnede; 29. 
aanhanger van een sportclub; 32. mannelijk beroep; 34. uitroep van schildwacht; 36. met lans gewapende ruiter; 37. Engels 
bier; 39. wereldbol; 40. uit nalatenschap verkrijgen; 42. Europees gebergte; 43. interest; 45. wijfje van het huishoen; 46. spie 
(wig); 51. lidwoord; 53. deel van etmaal; 54. goederenopslagplaats; 55. naaldboom; 56. sportief; 57. bouwsteentjes voor kinde-
ren; 59. insect; 60. scheidsrechter; 62. dreumes; 63. onderwijzer; 66. gevangenis; 67. oogje in een touw; 69. waterdoorlatend; 
71. kledingstuk; 73. kerel; 74. reisje; 75. luizenei; 78. schapenproduct; 80. nieuw (in samenst.); 82. internet explorer (afk.); 85. 
met name (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het verlangen naar de lente en luidde:

Tijd voor sneeuwklokjes en krokussen

We kregen weer vele goede inzendingen (alhoewel sommigen de krokussen vervingen door ‘kroketten’!) en daaruit 
hebben we weer vijf prijswinnaars geloot. Die krijgen ditmaal ieder een exemplaar van de documentaire op dvd 
‘Gaten in de muur’ toegezonden, die gaat over een vergeten samenwerking tussen kunstenaars en architecten tijdens 
de wederopbouw van Rotterdam. De prijswinnaars zijn: Suze Don, W. Roskam, J.A. Beijsterveld-Heij, Kees van 
Oers en J. v.d. Starre.

Voor de puzzel van deze keer hebben we vijf keer twee toegangs-
kaarten voor het zondagochtendconcert in De Doelen in Rot-
terdam van John Adams, die een tribute, een muzikaal eerbetoon 
brengt aan zanger en gitarist John Denver.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing 
dan voor DONDERDAG14 MAART 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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10 44 86 8 72 49 59 42

63 82 68 28 78 38 35 51 70 27 31 12 43

19 83 75 5 32 77 53 87

Horizontaal  1. hindoegod; 7. zeer klein organisme; 12. gehoororgaan; 13. oude Egyptische koningstitel;
14. streling met de tong; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. Amerikaans automerk; 19. gang van een paard; 21.
type onderwijs (afk.); 22. stedelijke openbare bibliotheek (afk.); 24. keramisch aardewerk; 27. geheel
gevuld; 28. metselspecie; 30. onnozele hals; 31. bid (Lat.); 32. opsmuk (sier); 33. openbaar vervoermid-
del; 35. brandstof; 37. verwaande houding; 38. land in Afrika; 41. graanafval; 42. plaats in Flevoland; 44.
wandelplantsoen; 46. vangwerktuig; 47. kansspel; 48. voorgerecht; 49. zwemvogel; 50. strook; 52. aro-
ma (bouquet); 54. treiteren; 56. hevig en intens; 58. cijfer; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. oude taaie man; 67. soort dakbedekking; 68. haarversteviger;
70. bladader; 72. raamscherm; 73. lichtbaken aan zee; 76. gordijnrail; 77. bijbelse stad uit de oudheid;
78. windrichting; 79. plaats in Duitsland; 81. krypton (scheik. afk.); 82. elektrisch geladen materieel deel-
tje; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. eenvoudig kampeertentje; 87. verkeersplein.

Verticaal  1. ouderwetse slaapplaats; 2. evangelische omroep (afk.); 3. zonder glans; 4. lekkernij; 5. foto-
kopie; 6. telwoord; 7. nieuwerwets; 8. Schotse familiestam; 9. koraalbank; 10. ziekenhuisafdeling (afk.);
11. gekleurde inkt; 16. oude doek; 18. vurig strijdpaard; 20. meisjesnaam; 21. paleis in Apeldoorn; 23.
pasgeborene; 25. teug; 26. windzijde van een schip; 27. ploegsnede; 29. aanhanger van een sportclub;
32. mannelijk beroep; 34. uitroep van schildwacht; 36. met lans gewapende ruiter; 37. Engels bier; 39.
wereldbol; 40. uit nalatenschap verkrijgen; 42. Europees gebergte; 43. interest; 45. wijfje van het huis-
hoen; 46. spie (wig); 51. lidwoord; 53. deel van etmaal; 54. goederenopslagplaats; 55. naaldboom; 56.
sportief; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. insect; 60. scheidsrechter; 62. dreumes; 63. onderwijzer;
66. gevangenis; 67. oogje in een touw; 69. waterdoorlatend; 71. kledingstuk; 73. kerel; 74. reisje; 75. lui-
zenei; 78. schapenproduct; 80. nieuw (in samenst.); 82. internet explorer (afk.); 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Groothandelsgebouw (1)
Nog even een reactie op de recente 
aandacht in De Oud-Rotterdammer 
voor het Groothandelsgebouw. Mijn 
vader was een van de initiatiefnemers 
van het Groothandelsgebouw. Hij was 
groothandelaar in Sport- en Jachtar-
tikelen en had bij het bombardement 
zijn gloednieuwe zaak verloren. 
Tijdens de oorlog al zon hij op een 
nieuwe start van ‘de zaak’, ergens in 
het centrum. Met collega-slachtoffers 
werd het terrein aan het nieuwe Weena 
gevonden. De hele oorlog door werd 
er thuis in superlatieven gesproken als 
het ging over het Rotterdam van na de 
oorlog. Weten jullie dat het Weena 5 
centimeter(!) breder zou worden dan 
de Champs Elysées in Parijs?! En het 
nog te bouwen Groothandelsgebouw 
werd gelijk het grootste van Europa! 
Vrachtauto’s konden rijden tot op de 
eerste etage! Het Witte Huis, symbool 
voor de hoogbouw tot die tijd, zou in 
het niet verdwijnen. Ja, het resultaat 
was er dan ook naar: Al die groothan-
delaren bij elkaar, een knots van een 
restaurant op de tweede etage met 
biljart- en feestzalen. We hebben daar 
heel wat afgespeeld en -gefeest. Mijn 
vader had voor zijn personeel een 
eigen kantine ingericht in jagersstijl: 
De Jachthut. Daar mochten wij als 
kinderen natuurlijk regelmatig gebruik 
van maken. Sinterklaas (Oom Ruud) 
is er vele jaren langs geweest voor de 

kinderen van het personeel. Ik herin-
ner me nog dat ik de receptie bij mijn 
huwelijk ook in die Jachthut heb ge-
houden. En een bioscoop op de achtste 
etage: voordat de film begon had je 
een prachtig uitzicht over het nog kale 
en lege Weena. Het was de begintijd 
van de computer: ik weet nog hoe op 
‘de zaak’ de eerste computer werd 
geïnstalleerd: een enorme kast die 
het hele kantoor domineerde. Naar 
mijn herinnering werd dat ook het 
begin van het einde van de zo glorieus 
florerende zaak.

Ruud van Doorn
rwa.vandoorn@planet.nl

Groothandelsgebouw (2)
Wij woonden indertijd, tijdens de 
bouw van het Groothandelsgebouw, in 
de Coolsestraat. Zogezegd op loopaf-
stand. Mijn vader werkte in de bouw 
en zat er ‘op karwei’. Vaak kwam hij 
tussen de middag thuis schaften. Toen 
de ruwbouw in circa 1952 op hoogte 
was, was ik een jaar of acht en mijn 
broertje vijf. Mijn vader zei dat we 
maar eens langs moesten komen met 
de verrekijker, dan zou hij ons Rotter-
dam eens vanuit een hoog standpunt 
laten zien. Wij kwamen daar ruim op 
tijd aan en een tikkeltje voortvarend 
liepen we alvast naar boven langs de 
open trappen zonder leuningen. Op 35 
meter hoogte aangekomen, wachtten 

we op vader. Dat had pa vast niet zo 
bedoeld. Die had ondertussen te horen 
gekregen dat zijn zoontjes al boven 
waren en hij kreeg van de uitvoerder 
op zijn donder. Dat hoogte eigenlijk 
altijd gevaarlijk is, bewees mijn 
vader een paar dagen later. Hij moest 
boven zijn en stapte op de bouwlier, 
hetgeen streng verboden is. Boven 
aangekomen stapte hij eraf en achter 
zijn hielen verdween de lift de diepte 
in. Die stortte acht verdiepingen naar 
beneden. Tja, de diepte weigert nooit.
Later, toen het gebouw al jaren in 
gebruik was, heb ik er nog veel in 
rondgezworven. Ik kende het gebouw 
van binnen en van buiten. Maar naar 
boven ging ik altijd via de trappen of 
met de liften in de zij-ingangen, maar 
nooit via de lift bij de hoofdingang. 
Daar stond namelijk een liftboy in. 
Wel een ‘boy’ van een jaar of 60.
Met nog een paar jongens uit de 
straat hadden we er zelfs een soort 
clubhuis. Er was een grote oprit aan 
de westzijde, zodat vrachtwagens op 
de eerste verdieping door het gebouw 
konden rijden. Als je de bestrating wat 
weghaalde, kon je na wat graaf-
werk onder het lage gedeelte van de 
oprit komen. Onze geheime hut. De 
architecten van het gebouw, de heren 
Maaskant en Van Tijen hebben dat zo 
vast niet bedoeld en ongetwijfeld ook 
nooit geweten. Later kwam ik ook 
nog geregeld in het gebouw voor mijn 

baan. Daar rondlopen is altijd een 
apart gevoel gebleven.

Koert Wijnands
k.wijnands44@upcmail.nl

Waaijer Nieuw-Engeland
Mijn antwoord op zoekfoto 280: “Op 
deze foto zijn de, intussen gesloopte, 
flats te zien aan de Mosoelstraat, 

gezien vanaf de Oude Wal in de 
Hoogvlietse wijk Nieuw-Engeland. In 
dezelfde flats, maar dan aan de vlakbij 
gelegen Schoonebeekweg, woonde 
voor 1993 mijn broer. Deze flats, die 
daar ook in de andere straten stonden, 
werden destijds de Waaijer genoemd.’’

René van der Bie
r.vanderbie@museumrotterdam.nl

NIEUW: DOORPAKKERS!
Sinds kort zijn er nieuwe Rotterdamse snoepjes op de markt. Ze heten 
‘Doorpakkers’. Het gaat om zoete Rotterdamse drop en echte Rotterdamse 
wijngums.
De dropjes en wijngums hebben de vorm van bekende Rotterdamse gebou-
wen, zoals de Euromast, de Markthal en het nieuwe Centraal Station. De 
dropjes en wijngums zijn via De Oud-Rotterdammer te koop. Voor 5 euro 
(excl. verzendkosten) krijgt u een zakje van 300 gram drop én een met 300 
gram wijngums toegestuurd. Bestellen kan via de webshop www.deoudrot-
terdammer.nl of via de bestelbon op de boekenpagina in deze krant.

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal  1. hindoegod; 7. zeer klein organisme; 12. gehoororgaan; 13. oude Egyptische koningstitel;
14. streling met de tong; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. Amerikaans automerk; 19. gang van een paard; 21.
type onderwijs (afk.); 22. stedelijke openbare bibliotheek (afk.); 24. keramisch aardewerk; 27. geheel
gevuld; 28. metselspecie; 30. onnozele hals; 31. bid (Lat.); 32. opsmuk (sier); 33. openbaar vervoermid-
del; 35. brandstof; 37. verwaande houding; 38. land in Afrika; 41. graanafval; 42. plaats in Flevoland; 44.
wandelplantsoen; 46. vangwerktuig; 47. kansspel; 48. voorgerecht; 49. zwemvogel; 50. strook; 52. aro-
ma (bouquet); 54. treiteren; 56. hevig en intens; 58. cijfer; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. oude taaie man; 67. soort dakbedekking; 68. haarversteviger;
70. bladader; 72. raamscherm; 73. lichtbaken aan zee; 76. gordijnrail; 77. bijbelse stad uit de oudheid;
78. windrichting; 79. plaats in Duitsland; 81. krypton (scheik. afk.); 82. elektrisch geladen materieel deel-
tje; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. eenvoudig kampeertentje; 87. verkeersplein.

Verticaal  1. ouderwetse slaapplaats; 2. evangelische omroep (afk.); 3. zonder glans; 4. lekkernij; 5. foto-
kopie; 6. telwoord; 7. nieuwerwets; 8. Schotse familiestam; 9. koraalbank; 10. ziekenhuisafdeling (afk.);
11. gekleurde inkt; 16. oude doek; 18. vurig strijdpaard; 20. meisjesnaam; 21. paleis in Apeldoorn; 23.
pasgeborene; 25. teug; 26. windzijde van een schip; 27. ploegsnede; 29. aanhanger van een sportclub;
32. mannelijk beroep; 34. uitroep van schildwacht; 36. met lans gewapende ruiter; 37. Engels bier; 39.
wereldbol; 40. uit nalatenschap verkrijgen; 42. Europees gebergte; 43. interest; 45. wijfje van het huis-
hoen; 46. spie (wig); 51. lidwoord; 53. deel van etmaal; 54. goederenopslagplaats; 55. naaldboom; 56.
sportief; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. insect; 60. scheidsrechter; 62. dreumes; 63. onderwijzer;
66. gevangenis; 67. oogje in een touw; 69. waterdoorlatend; 71. kledingstuk; 73. kerel; 74. reisje; 75. lui-
zenei; 78. schapenproduct; 80. nieuw (in samenst.); 82. internet explorer (afk.); 85. met name (afk.).
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IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

SOLDAATVANORANJE.NL
THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK


	10_de oud-rotterdammer_pag01
	10_de oud-rotterdammer_pag02
	10_de oud-rotterdammer_pag03
	10_de oud-rotterdammer_pag04
	10_de oud-rotterdammer_pag05
	10_de oud-rotterdammer_pag06
	10_de oud-rotterdammer_pag07
	10_de oud-rotterdammer_pag08
	10_de oud-rotterdammer_pag09
	10_de oud-rotterdammer_pag10
	10_de oud-rotterdammer_pag11
	10_de oud-rotterdammer_pag12
	10_de oud-rotterdammer_pag13
	10_de oud-rotterdammer_pag14
	10_de oud-rotterdammer_pag15
	10_de oud-rotterdammer_pag16
	10_de oud-rotterdammer_pag17
	10_de oud-rotterdammer_pag18
	10_de oud-rotterdammer_pag19
	10_de oud-rotterdammer_pag20
	10_de oud-rotterdammer_pag21
	10_de oud-rotterdammer_pag22
	10_de oud-rotterdammer_pag23
	10_de oud-rotterdammer_pag24
	10_de oud-rotterdammer_pag25
	10_de oud-rotterdammer_pag26
	10_de oud-rotterdammer_pag27
	10_de oud-rotterdammer_pag28

