
  Elke keer als ik vanaf het 
Zuidplein met de streekbus 
richting Hoekse Waard rijd, 
passeer ik een groot reclame-
bord aan de rechterzijde van 
de weg waarop staat ‘Ope-
rators gezocht’. Ik heb geen 
idee wanneer en door wie 
dat bord daar is neergezet, 
maar het stond er zeker niet 
in 1957, toen ik als 14-jarige 
jongen, net van de ambachts-
school aan de Beukelsdijk en 
geslaagd voor de opleiding 
machinebankwerken, ging 
solliciteren voor een baan bij 
bedrijven als Verolme, Wilton, 
Niehuis van de Berg etcetera. 

  Het wilde niet erg vlotten en iemand 
in de kennissenkring gaf het advies 
het eens te proberen bij de Bataafse 
Petroleum Maatschappij; hij werkte er 
zelf in de werkplaats. Dus ook daar-
heen een brief geschreven en wachten 
op een reactie. Een paar weken later 
kreeg ik een brief thuis, waarin ik 
werd uitgenodigd voor een gesprek en 
een test. Het gesprek verliep vlot, op 
alle vragen kon ik blijkbaar een bevre-
digend antwoord geven. Nu was dat 
niet zo moeilijk, doordat ik van jongs 
af aan al van alles had gedaan. Mijn 
ouders waren gescheiden in de oorlog, 
mijn moeder was gaan inwonen bij 
hààr moeder, die weduwe en invalide 
was. Mijn moeder zorgde voor het 
inkomen en ik voor het huishouden.
Verven met de sneldrogende Ral-
stonverf van Visser op de Middel-
landstraat naast Piet van Klaveren, 
wassen, boodschappen halen, voor 
mijn oma zorgen, eten koken en af 
en toe een bijbaantje. Krantenwijkje 
(Havenloods), loempia’s bezorgen, 
gemaakt door meneer Matrawi, die ik 
moest bezorgen bij ‘t Smulhuis op de 
Middellandstraat, gebak wegbrengen 
voor banketbakkerij Dijkman (later 
Vrande), een lading stroopwafels bak-
ken, korstdeeg toeren, in de Kerstperi-
ode kerstkransen of staven maken en 
dergelijke. Na de zomervakantie foto’s 
afwerken bij Fotocentrale IJzerman.
Wat me als 14-jarige wel is bijgeble-

ven waren de paar adressen aan de 
Henegouwerlaan waar ik geregeld 
gebak moest bezorgen bij fraaie, 
heerlijk geurende, dames die, gezien 
hun peignoir, blijkbaar net uit bed 
of bad kwamen en waarvan je altijd 
een royale fooi mocht verwachten. 
Meestal woonden die dames twee- à 
driehoog, dus het was altijd een hele 
klim met zo’n houten kist vol gebak, 
maar ik had bij de personeelsafdeling 
heel wat te vertellen.

     Kroketten 
Kort na het gesprek werd ik opge-
roepen voor een test bij de BPM. 
Er kwamen die dag nog zo’n 100 
jongens, allemaal op zoek naar een 
baan. Hoe ik daar ben gekomen, weet 
ik niet eens meer, maar het staat me 
bij vanaf Rotterdam Centraal met de 
trein naar Vlaardingen en van daaruit 
lopend langs de Pelmolen naar een 
pontje aan de kade die ons naar het 
BPM-terrein bracht. En daar werden 
we getest, terwijl we ‘s middags ook 
in de kantine mochten eten. Het was 
op zich al een feest te worden bediend 
door de serveersters Trees en of 

Baukje met kroketten.
Een paar weken later kreeg ik bericht 
thuis dat ik was aangenomen als leer-
ling voor de driejarige opleiding tot 
procesoperator aan de Shell-Bedrijfs-
school. Salariëring in het eerste jaar 15 
gulden per week, tweede jaar 18 en in 
het derde jaar 21 gulden. De vlag ging 
uit bij ons thuis. Eindelijk een vent in 
huis die kon meeverdienen. Maar, als 
je nu vroeg: “Wat doet een operator?”, 
ik kon me er op dat moment nog 
nauwelijks iets bij voorstellen.

   Shell-schelp 
Begin september moest ik beginnen. 
Op de eerste dag moesten we naar 
Vlaardingen om sportkleding te ko-
pen; een broek, shirt, sportkousen en 
alles in de Shellkleuren rood en geel. 
Fantastische basketbalschoenen, want 
er moest niet alleen geleerd, maar 
ook gesport worden op sportpark de 
Vijfsluizen. Bovenal op het shirt een 
vignet met de Shell-schelp, die met 
wat drukkertjes vast zat om verkleu-
ring in de was te voorkomen.
Het leren ging mij moeilijk af. We kre-
gen vakken als natuur- en scheikunde 

(organische en anorganische), wis-
kunde, elektrotechniek, Nederlands, 
Engels, etiquette, maatschappijleer, 
staathuishoudkunde, procestechniek, 
apparatenkennis, menselijke ver-
houdingen (over intro- en extraverte 
mensen), EHBO en nog veel meer. 
Vakken die ik op de mulo of lts nooit 
had gekregen of zelfs maar van had 
gehoord. Immers, operators moesten 
over veel dingen kunnen meepraten, 
vertelde ons directeur Barendrecht van 
de Bedrijfsschool. Deze man had er 
fl ink de wind onder en als je een paar 
keer was gewaarschuwd kon je inpak-
ken en verdwijnen, einde verhaal!!
In het tweede leerjaar ging het leren 
beter. De onderwijskrachten waren 
echte praktijkmensen en zij wilden 
vooral dat wat er werd geleerd ook 
begrepen werd. Ik begon mijn draai te 
vinden op de Bedrijfsschool en kon de 
buitenwacht inmiddels vertellen wat 
nu het vak van operator in hield.
We kregen les van 8.30 tot 16.00 uur 
en zaterdag van half negen tot 11.00 
uur. Na het derde leerjaar examen 
en dan werd je, afhankelijk van de 
uitslag, aangenomen als proces-

operator op de chemische of op de 
raffi naderijkant van Shell. Na 41 jaar 
mocht je met pensioen! Het werken 
op onregelmatige tijden is nooit een 
probleem geweest, hoewel de wissel 
van nacht- naar dagdienst op latere 
leeftijd een crime was.

   Reünie 
Los van het werken heb ik veel inter-
nationaal vrijwilligerswerk gedaan, 
waarbij met name de vorming op de 
bedrijfsschool uitstekend van pas 
kwam. Je werd niet alleen vakman, 
maar er werd ook zelfvertrouwen 
en fatsoen opgebouwd. Dat is me in 
al die jaren goed van pas gekomen. 
Telkens als ik dat bord met ‘Operators 
gezocht’ voorbij rij, denk ik: nooit 
spijt van gehad! Ik vraag me af: zullen 
we als klasgenoten van Cursus 150, 
van de Shell bedrijfsschool weer eens 
bij elkaar komen, voordat we gaan 
kwakkelen en het niet meer zo mak-
kelijk gaat.

  Bert Westerveld
Meld je aan voor de reünie bij: cibe-
saje@xs4all.nl

 Operator moest over veel meepraten   
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

Veel AOW’ers verdelen  
hun box3 vermogen fout. 

Veel AOW’ers met een (klein) pensioen 
vergeten belastingteruggaaf en  

toeslagen aan te vragen. (gratis berekening) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bel 010-3076228 en bekijk de voorbeelden op 
010-belastingservice.nl  

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

Een professioneel aangifteprogramma: 

 
 
 
 

    
bekijk de voorbeelden op 

010-belastingservice.nl  

zoekt en vindt voor 
fiscale partners de 

voordeligste  
verdeling. 

vraagt niet om een 
machtigingscode  

of Digid. 



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 19 maart 2019pagina 2

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent

geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent

bent u verzekerd van een perfecte prothese.
Op maat en met optimaal gebruikscomfort

Ook behandeling aan huis mogelijk.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

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

‘n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een 
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen 
gebit! Het klikgebit klikt vast op kunstwortels 

die een erkend implantoloog op maat in het 
kaakbeen aanbrengt. U bent verzekerd van een 

moderne, betrouwbare oplossing.

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

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

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22

*indien voorradig

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

Al meer dan 35 jaar uw 
senioren specialist!!

Kom kijken naar onze bankstellen collectie

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

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

‘Wist u dat er zoveel   
 mogelijk is?’

Geregeld naar wens door Bianca Wienstra van DELA

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

Hanvos is gespecialiseerd in de particulieren markt.
Jaarlijks onderhouden en installeren wij duizenden 
CV ketels. Ook op het gebied van duurzame energie 
hebben wij een jaren lange ervaring.

	
	
	

 

Gezocht per direct: ÒHulpmonteurÓ die interesse heeft in het installatie vak. 
Werkzaamheden zullen bestaan uit het assisteren van een installatie monteur  
Salaris naar kennis en opleiding, een opleiding tot assistent installatie techniek is een Pre.  
Heb je interesse neem contact op via 078-6451351 of mail naar info@hanvoscvketels.nl  
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Gezocht: Zelfstandig Service Monteurs en Installatie Monteurs 
Tevens een bovengemiddeld goed maandsalaris 
• Werkervaring met CV ketels vereist voor service monteur
• Diploma’s zijn vereist, Scholing vak gericht afgerond.
• In het bezit van een rijbewijs B 
Wij hebben ook ruimte voor een aankomend service monteur, 
iemand uit een andere vak richting die omgeschoold wil worden tot 
uiteindelijk een service monteur. 
* De voorwaarden worden besproken tijdens het gesprek. 
Heb je interesse? 
Neem contact op via 078-6451351 of mail naar info@hanvoscvketels.nl 
Gezocht per direct: “Hulpmonteur” die interesse heeft in het installatie vak.
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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

€ 6,

Gestoomde

per stuk      

2 voor 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 23 maart

MakreelAmbachtelijk 
voor u gerookt

€ 3,49
00



man handig.

De dochter van de buren had er vroe-
ger ook ingewoond, dus er stond een 
keukenblok en we kookten op butagas. 
Lekker knus. Tot zover alles toppie. 
Maar de buren van de eerste verdie-
ping gingen verhuizen en mijn moeder 
wilde graag naar die verdieping. Dus 
de etage van mijn ouders kwam vrij.

De huisbaas wist dat wij bij mijn 
ouders inwoonden en kwam met 
het idee dat, als wij het wilden, we 
die etage konden huren; we konden 
er gelijk intrekken. Hij zorgde wel 
voor de vergunning. We moesten wel 
sleutelgeld betalen. Dus wij betaalden 
dat, van onze spaarcentjes. Maar het 
duurde een hele tijd en er kwam geen 
vergunning. Op een dag lag er een 

brief op de deurmat van de gemeente 
dat we binnen veertien dagen de 
woning moesten verlaten, want anders 
zou er een vrachtwagen komen voor 
onze spullen en die werden dan opge-
slagen... Nou, we schrokken ons een 
hartverzakking.

Het eerste dat we deden was naar die 
huisbaas gaan om te vragen wat er 
gebeurd was. Maar zijn buurvrouw 
vertelde dat hij een heel lange tijd 
weg zou zijn. Dag spaarcentjes en wij 
moesten actie ondernemen.

Keukenblok
Wij moesten dat huis uit. Het bleek 
dat de woning waar wij uit moesten 
verhuurd was aan nieuwe buren. Het 
was een Spaans gezin. Heel aardige 
mensen, met drie kinderen. Maar om-
dat de zolderkamer waar wij hadden 
ingewoond nu bij de buren hoorde, 
gingen wij weer inwonen aan de an-
dere kant. Want wij hadden geen huis. 
Dus weer een kamertje verbouwen om 
te slapen; een kamertje om te wonen 
was er gelukkig.

Maar het probleem was het keuken-
blok, waaraan wij ons ook moesten 
wassen. Dat was aan de kant van de 
buren en doordat mijn man een raam 
had gemaakt op de overloop, dat uit-
keek naar de keuken, ging dat wassen 

niet. Want daar sliep dat jongetje en je 
begrijpt, dat kon niet.

Afwasteiltje
Dus dan gingen we met een afwas-
teiltje naar het slaapkamertje om ons 
daar te wassen. Het had ook bij mijn 
ouders gekund, maar elke morgen heel 
vroeg naar beneden om te poedelen 
was geen optie. En als je dacht ‘eens 
zal het wel beter worden’: het kon nog 
erger. De nieuwe buren hadden twee 
Spaanse mannen in huis genomen. En 

ja hoor, die kwamen ook boven sla-
pen. Het jongetje ging slapen bij zijn 
zussen en de mannen in het kamertje 
tegen dat van ons aan... Nou, de muren 
waren hartstikke dun en van slapen 
kwam niets meer terecht. Ze snurkten 
namelijk verschrikkelijk.

Taanderstraat
Mijn man snurkte niet, maar die man-
nen dus wel. En we moesten de andere 
dag wel naar ons werk. Het had ook 
niet veel langer moeten duren, want 

dat houd je niet vol. Op een dag kwam 
iemand aan de deur die blijkbaar van 
onze situatie had gehoord en wist dat 
er een huis vrijkwam in de straat bo-
ven de Baat, ook in de Taanderstraat. 
En die woning kregen we gelukkig. 
Wat waren we blij. We hebben er 
heerlijk gewoond en hadden een su-
perbuurvrouw. Dus eind goed, al goed. 
Maar het is om nooit te vergeten.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com

Op de vlucht voor Spaanse snurkers
Een herinnering die me altijd 
is bijgebleven. Ook mijn man 
en ik hadden trouwplannen, 
maar geen huis. Tegenwoor-
dig is het voor aanstaande 
paartjes moeilijk aan een huis 
te komen, maar in onze tijd 
(1967) was het niet anders. 
Maar wij blij: we mochten 
inwonen bij mijn ouders. Van 
mijn zolderkamertje werd 
een paleisje gemaakt en een 
soort hokje werd een slaap-
kamertje. Gelukkig was mijn 
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hoek van het Kurhaus omsloe-
gen, zag ik voor het eerst van 
mijn leven de zee.

Dat herinner ik mij alsof het gisteren 
was.
Later, met mijn kinderen, bezocht ik 
Pisa. We kwamen de straatjes uit en 
mijn dochtertje greep mij vast in een 
soort paniek en wees op de toren. 
“Kijk nou hoe scheef dat ie staat!” Je 
weet dat natuurlijk, maar als je het in 
werkelijkheid ziet, heeft het toch iets 
ongelofelijks. Je kon er toen nog in en 
naar boven, ik denk niet dat dat nu nog 
mag.
Soms valt de werkelijkheid tegen. 

Maar mijn eerste keer in Parijs was dat 
totaal niet het geval. Alles was even 
kolossaal en indrukwekkend als ik het 
mij had voorgesteld. De Eiffeltoren 
bijvoorbeeld; als je er voor staat, dan 
zie je de grootheid van het geval pas 
echt. Die enorme liften die langs al dat 
geweld naar boven schieten. Later was 
ik daar met een geliefde, en die maakte 
ik wijs dat die liften maar tot de helft 
gingen, en dat we dan over een van 
die metalen balken naar de volgende 
moesten balanceren. Een ogenblik van 
paniek geloofde ze mij en stelde ik haar 
ijlings gerust.

Wat bepaald niet tegenviel, nee, wat 
massaler was dan ik had verwacht, was 
de Sint Pieter met het plein ervoor. In 
Rome ja. Hoe konden mensen als Ber-
nini en dezulken in die tijd al zo groot 
denken, het is niet te bevatten.

Dat enorme bouwsel bij Stonehenge in 
Engeland. Hoe hebben die primitieve 
mensen dat voor elkaar gekregen? En 
dan las ik onlangs in de krant dat voor 
plechtigheden daar ter plaatse uit heel 
Brittannië de mensen toestroomden. 
Dat bleek uit resten van geofferde 
dieren die alleen in Schotland voor 

kwamen, dat is honderden kilometers 
ver.

Wat ook een leuke ervaring was; ik 
stond met (inmiddels een andere) 
geliefde met een been op het Noorde-
lijk en met het andere op het Zuidelijk 
halfrond. Dat was in Equador, vlak bij 
de hoofdstad Quito, waar de evenaar 
loopt en daar hebben ze een pretparkje 
gebouwd, waar een gouden streep de 
evenaar symboliseert.
(Er zijn ook mensen die denken dat 
de Westerse wereld begint bij de nul-
meridiaan die over Greenwich loopt. 
Die zijn natuurlijk in de war met het 
Oostelijk halfrond, waar het grootste 
gedeelte van Europa op ligt. Je zou 
kunnen zeggen dat ‘het Westen’ loopt 
tot aan de Kaukasus of daaromtrent. 
Zulke mensen doen mij denken aan 
mijn sergeant in dienst, wij noemden 
hem Klukkluk, die tijdens de instructie 
zei dat water kookt bij negentig graden. 
De volgende dag zei hij: “Sorry heren, 
ik was in de war met de rechte hoek.”)

Van Equador was het slechts een kleine 
stap naar de Galapagoseilanden en 
wat je daar ziet en meemaakt grenst 
aan het bizarre. Ongereptheid, waar je 

maar kijkt. En ondertussen denk je, “ja 
maar ik sta hier, dat is het begin van 
het einde.”

En wat ik nou de hele tijd zeggen wil, 
vorige week overkwam mij weer iets 
ongelofelijks, en dat moet u echt van 
mij aannemen: iemand nam mij mee 
naar het Panorama Mesdag in Den 
Haag. U wist het misschien al, maar 
ik had het nog nooit gezien, nou, je 
weet niet wat je meemaakt. “Kijk 
360 graden in het rond en onderga de 
magische illusie van het zinsbegooche-
lende panorama van het Scheveningen 
van 1881.” Het vergezicht op zee, het 
oude vissersdorp en de opkomende 
badplaats, fabelachtig geschilderd 
door Mesdag en een paar handlangers, 
waaronder Breitner.

Het heeft maar liefst de afmeting van 
120 bij 14 meter. En je denkt dat je 
midden op een duintop staat. Als u dat 
nog niet hebt aanschouwd, moet u dat 
echt heel gauw gaan doen.

Onvergetelijke ervaringen
Hopelijk heeft u ook wel 
eens, één keer in uw leven 
minstens, meegemaakt dat 
je ergens bent en iets ziet 
wat je nog nooit gezien hebt, 
iets ondergaat wat je nog 
nooit ondergaan hebt, iets 
meemaakt waarvan je weet, 
dit vergeet ik mijn leven niet 
meer. Het was vlak na de 
oorlog, en een paar oudere 
nichtjes namen mij mee naar 
Scheveningen, en toen we 
van dat immense plein de 
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Onze vestigingen

Algemeen tandheelkundige  
& tandprothetische praktijken
■ Capelle aan den IJssel
■ Rotterdam Ommoord
■ Zwijndrecht
■ Gouda

Tandprothetische praktijken
■ Dordrecht
■ Rotterdam IJsselmonde
■ Vlaardingen

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

L A A T  U  W E E R  L A C H E N

Mensen met slechte eigen tanden of een los kunstgebit, kiezen tegenwoordig vaak voor een prothese 

op implantaten, het zogenoemde klikgebit. Met een klikgebit ervaart u minder pijn en omdat deze 

muurvast zit op de kaak, kunt u comfortabel praten, lachen en eten.

■  Bij SmileClinic werken tandartsen en tandtechnici 

in het laboratorium nauw samen. 

■  Maak vandaag nog een afspraak voor een 

vrijblijvend behandeladvies en een begroting

■  De kosten die niet vergoed worden, kunt u in 

termijnen betalen.*

Wist u dat u een klikgebit bij ons ook onder narcose  
kunt laten plaatsen? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Zorgeloos lachen, praten 
en eten met een klikgebit!

Gratis waardecheque 
ter waarde van €50,- 

te verzilveren na 
een volledige (klik)

prothese-
behandeling.

*Na goedkeuring Infomedics.

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Christel Oudshoorn
Back Offi  ce Medewerkster

www.uzk.nl

Juist bij een overlijden heeft u een 
uitvaartverzorger nodig die met een enkel 

woord begrijpt wat de wensen zijn. 
Die kan bogen op een jarenlange ervaring. 

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk 
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen
 
 

  �  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 --    



 Ken je dit nog? Weet u op welk bekend evenement in Rotterdam deze foto werd genomen in de jaren 
zestig? Bent u daar zelf wel eens bij geweest? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Weet u wellicht 
wat er op deze foto precies gebeurt? Wij zijn weer heel benieuwd naar uw anekdotes, verhalen en herin-
neringen. Schrijf ons en vertel! 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.   

  Irene Stout: “Ja zeker herken ik deze foto. Hij 
is van ‘de Kolk’ in Delfshaven met museum De 
Dubbelde Palmboom en de Pelgrim’s Vaderkerk. 
Ik vind dit nog steeds het mooiste stukje van Rot-
terdam. Mijn man heeft hier veel herinneringen 
liggen, doordat zijn opa koster was van deze kerk 
in de jaren 40 en 50. Als klein jongetje fi etste hij 
over de kerkpaden en zocht hij naar dubbeltjes die 
de kerkgangers hadden laten vallen. Zijn vader 
heeft er in de oorlogsjaren ondergedoken gezeten 
toen alle jonge mannen opgeroepen werden naar 
Duitsland te gaan om daar in de fabrieken te wer-
ken. Vrienden van ons zijn in deze kerk getrouwd 
en als mijn familie uit Amerika overkwam, ging 
ik altijd met hen naar dit authentieke stukje Rot-
terdam. Veel mooie herinneringen dus!”

    Hans Offermans: “Een beeld van de Voorha-
ven. Ik heb daar heel wat stappen liggen. Mijn 
overgrootouders woonden aan deze zijde van de 
Voorhaven, een tante en oom met haar twee doch-
ters. Mijn vader werkte er bij de Rotterdamse 
Kolencentrale op kantoor. Dat betekende voor ons 
in een armoedige tijd uitermate voordelige kolen 
voor de haard. Ik kwam er als kind bij een bakker 
die heerlijke wafels bakte, waarvan ik er van ene 
Bertus wel eens een kreeg. Ik herinner mij nog 
een kruidenierswinkel van twee dames. Van Sein? 
Mijn overgrootouders hadden een groentewinkel 
aan de Achterhaven. Daar verkochten zij, behalve 
groenten, ook verse haring. De haring werd 
door de kinderen schoongemaakt, waarbij de 
zoons de ingewanden omhoog gooiden onder de 

uitroep, “alle zieltjes naar de hemel”. Een leuke 
herinnering deze foto, aan een authentiek stukje 
Rotterdam.”

Kees Touw: “Het komt vaak voor dat er in 
archieven en musea bij een foto van een schip 
niet het schip wordt beschreven, maar juist de 
omliggende bebouwing. Over elk huis of poortje 
is er informatie, maar van het schip helemaal 
niets. Daarom nu de beschrijving van het schip 
in de Voorhaven te Delfshaven. Het schip, de 
tweemastklipper Johanna Maria, was omstreeks 
1985 eigendom van de Rotterdamse kunstschil-
der Willem Westbroek (1918-1998). Het schip 
was in 1889 door fi rma A. Kalkman & Zoon in 
Capelle aan den IJssel gebouwd voor P. van Vliet 
uit Rotterdam. In 1943 staat het schip op naam 
van A. van Vliet te Rotterdam. Vermoedelijk de 
zoon van. Vooruit, toch een beschrijving van een 
gedeelte van de omgeving. Het schip lag destijds 
pal voor het voormalige Henkespand. Daarin zat 
ook galerie ‘De Lachende Koe’, opgericht door 
beeldend kunstenaar Jaap Zwier (1952-1990).”

    De Klerk: “Dit is de Voorhaven in Delfshaven. 
Het gebouw is de Dubbelde Palmboom. Mijn 
moeder heeft met haar zus vroeger nog aan de 
achterzijde (Piet Heinsplein) gewoond, wat nu de 
werkplaats van het museum is.”

    Judith Clareijs: “Dit is in Delfshaven, met zicht 
op de Aelbrechtskolk waar in de twee hoge pak-
huizen - tot een paar jaar geleden - het museum 

De Dubbelde Palmboom gevestigd was. Een 
stukje verderop is de Oude Hervormde Kerk te 
zien, ook wel genoemd de Pelgrimvaderskerk, 
omdat vanuit die kerk de Pelgrimvaders naar 
Amerika vertrokken. Kerkelijk gezien behoorde 
ons gezin bij deze kerk. Ik heb er belijdenis ge-
daan en ben er getrouwd. Wij woonden destijds in 
de Graaf Florisstraat. Een mooi deel van het oude 
Delfshaven aan de Schie.”

    André Truijens: “Midden op de foto staan de 
beeldbepalende klokgevels van De Dubbelde 
Palmboom, aan de Voorhaven in Delfshaven. 
Oorspronkelijke pakhuizen, met grote luiken en 
hijshaken aan de voor- en achtergevel. Een aantal 
jaren onderdeel geweest van het Historisch Mu-
seum Schielandhuis in het stadscentrum. Inmid-
dels zijn beide gebouwen wegbezuinigd van hun 
museumfunctie en dat is jammer. Jaarlijks komen 
veel Amerikaanse toeristen naar Delfshaven op 
zoek naar hun roots, want rechts van het witte op-
haalbruggetje staat de oude Pilgrimfatherkerk aan 
de Aelbrechtskolk, vanwaar hun voorvaderen per 
schip via Southampton naar Amerika gingen. Hoe 
mooi zou het zijn als De Dubbelde Palmboom 
meer zou kunnen laten zien over hun geschiede-
nis! Al met al vormt dit decor een van de oudste 
plekjes van Rotterdam.”

    Gerrit de Vree: “De kerk is de Pelgrimskerk waar 
ik gedoopt ben. Naast de kerk, in het huisje van 
de pastoor(?). Daar heb ik gelegen nadat ik van 
het hek naast de kerk gevallen was en een grote 
winkelhaak in m’n dijbeen had opgelopen. Ik had 
heel het Piet Heinsplein bij elkaar geschreeuwd. 
Nadat mensen mij in dat huisje hadden gebracht, 
hebben buurkinderen mijn ouders gewaarschuwd 
en later ben ik met de ziekenwagen naar het 
ziekenhuis gebracht. Ik kon dus niet op vakantie 
naar Kruiningergors (Oostvoorne), naar het huis 
van onze grootouders. Dus dit was iets dat je 
nooit meer vergeet. Onder de douche zie ik nog 
steeds het litteken van acht bij veertien centime-
ter. Ik was toen acht jaar oud.”

    J. Band: “Dat grote pand was van de kistenfabriek 
van Nijman en de kerk is de Pelgrimkerk. Ik heb 
mijn jeugd op het Piet Heinplein doorgebracht. Ik 
ben benieuwd of er mensen bij de reacties zijn die 
ik me kan herinneren.”

    Ria de Graaf: “Het bruggetje gaat naar de Pel-
grimskerk, waar ik vroeger elke zondag van mijn 
ouders naartoe moest. Ik vind het nog steeds een 
gezellige buurt met al die bootjes. Zeer sfeervol!”

    Marianne van Berkel: “Ik heb 25 jaar in Delfs-
haven gewoond en heb het reuze naar mijn zin 
gehad. Het blijft een heel mooi stukje van Rotter-
dam. Wees er wel zuinig op, het zou jammer zijn 
als het er niet meer was.”

    Joke Albronda: “Ja, natuurlijk ken ik dit nog! 
Historisch Delfshaven! Mijn hele leven ligt daar 
(66) en in de omgeving, op een jaartje Almelo na. 
Midden op de foto staat Museum De Dubbelde 
Palmboom, dat helaas is gesloten door de econo-
mische crisis. Moet absoluut terugkomen, vind ik! 
Daar heb ik met onze kleinkinderen veel bezoek-
jes gebracht, evenals met onze gasten uit andere 
delen van Nederland en de wereld. De kerk is de 
Pelgrimsvaderskerk. We missen wat verder op de 
foto nog het Zakkendragershuisje, waar voorheen 
tin werd gemaakt dat ook aan menig bezoeker is 
getoond. Heel veel buitenlanders kwamen toen 
nog naar dit schitterend stukje Rotterdam. Ik heb 
er enkelen begroet, rondgeleid en ook ons huis la-
ten zien. De manier waarop wij woonden vonden 
ze schitterend en klein... De brug is ook al heel 
oud (1649?). Doet het nog steeds, is gerestaureerd 
en oogt nog steeds gezellig, net als de oude pan-
den met prachtige gevels. Jeugdhuis Piet Hein, 
ooit een weeshuis en later ‘ons’ jeugdhuis waar 
het heerlijk was, vooral de zaterdagavonden met 
een live band, waar menigeen verkering kreeg en 
er ook een paar trouwden. Toen we ouder werden 
zijn onze dochters daar naar de zuigelingenzorg 
geweest, hebben er op de crèche gezeten, werden 
er naailessen en gym gegeven, de drumband 
oefende daar met de majorettes, was er bingo, etc, 
M’n ouders hebben met hun bootje in de Voorha-
ven gelegen. Ook later onze bonusvader met zijn 
bootje. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Helaas 
is de buurt veranderd en niet ten goede. Zelf ben 
ik ruim een jaar geleden verhuisd en nu worden 
de woningen achter Delfshaven afgebroken. De 
oudjes verdwijnen, doch de mooie herinneringen 
gaan niet verloren. Maar na 47 jaar Delfshaven 
is deze raadplaat voor mij natuurlijk makkelijk te 
raden.”

 Misschien ‘t mooiste stukje Rotterdam   
  De foto in Ken je dit Nog van vier weken geleden riep bij velen warme gevoelens 
op. Het ging om een plaatje van Delfshaven en dat stukje Rotterdam vinden veel 
mensen nog steeds een prachtig stukje authentiek Rotterdam. Op deze pagina 
een bloemlezing uit de reacties die we deze keer binnenkregen. 
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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

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!

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,-

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

Pijn aan uw heup kan een fl inke 
belemmering zijn. Onze orthopedisch 
chirurgen dhr. M.J.N. Niggebrugge en 
dhr. J.H.A. Antonis vertellen op donderdag 
21 maart tijdens onze informatieavond 
over de mogelijke oorzaken en de diverse 
behandelmogelijkheden van heupklachten.

Aanmelden kan via de website www.medinova.com/evenementen of 
via onderstaand e-mailadres. Aan de informatieavond zijn geen kosten 
verbonden, u bent deze avond onze gast. U kunt gratis parkeren op ons 
parkeerterrein.

Specialist:  Dhr. M.J.N. Niggebrugge en 
 dhr. J.H.A. Antonis
Onderwerp:  Heup
Datum:  Donderdag 21 maart 2019
Tijdstip:  17.30 - 19.00 uur
Locatie:  Medinova Kliniek Zestienhoven 
Aanmelden:  zestienhoven@medinova.com

Informatieavond
heup

21 maart 2019

www.medinova.comVliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

E E N  F O C U S K L I N I E K  V A NEEN FOCUSKLINIEK VAN

Daarom Medinova
· 100% verzekerde zorg
· Korte wachttijden
· Altijd dezelfde specialist
· Onze patiënten waarderen ons 
met een 8,8 op Zorgkaart 
Nederland



  Mijn vriend en ik wonen nu 
al ongeveer 20 jaar samen, 
met een notariële samenle-
vingsovereenkomst. Het is 
altijd erg leuk geweest, maar 
de laatste tijd gaat het niet 
meer zo goed. Toen ik scheid-
de van mijn eerste man kreeg 
ik van hem na de scheiding 
een tijd lang alimentatie. Heb 
ik - als ik van mijn vriend ga 
scheiden - ook recht op ali-
mentatie of pensioen? 

  We hebben in het verleden wel eens 
eerder over samenwonen geschreven; 
toen over de erfrechtelijke consequen-
ties van samenwonen. De conclusie 
luidde toen, dat samenwonen een 
prettige ‘losse’ vorm van het leven de-
len is, maar soms net wat té los. Om 
alles goed te regelen, moet u goede 
afspraken maken, omdat de wet voor 
samenwoners veel NIET regelt. Dat 
geldt voor het erfrecht, maar ook voor 
alimentatie en pensioen.

    U schrijft dat u een notariële samen-
levingsovereenkomst heeft. Dat is op 
zich al een goed begin. Toch zijn de 
meeste notariële samenlevingsover-
eenkomsten nogal leeg. Ze regelen de 
huishoudpot, een verblijvingsbeding 
voor als een van de partners overlijdt 
en soms iets over de kinderen, maar 
daar blijft het vaak bij. Belangrijk 
is te bedenken dat bij samenwoners 
- ook met een overeenkomst - de 
bezittingen gescheiden blijven. Over 
alimentatie of elkaar anderszins 

helpen na het beëindigen van de sa-
menleving wordt bovendien ook niet 
altijd gesproken.

    Kortom, u moet als samenwoners 
veel zelf regelen. Denk aan: zelf uw 
samenwonen melden bij de pensioen-
fondsen van u beiden en zelf afspra-
ken maken over de regels van het wel 
of niet alimentatie aan elkaar betalen 
en hoeveel. Als er in uw samenle-
vingsovereenkomst niets geregeld is 
over alimentatie, dan heeft u er ook 

geen recht op. Wel kunt u bij het uit 
elkaar gaan samen afspraken maken 
over wie wat krijgt en hoe lang.

    Nog even iets over het pensioen. 
Om later een partnerpensioen te 
kunnen ontvangen nadat uw partner 
overlijdt, moet het samenwonen 
bekend zijn gemaakt bij de verschil-
lende pensioenfondsen, vóórdat u 
pensioengerechtigd bent. Meldt u zich 
daarnà aan, dan heeft u helaas nergens 
recht op. Om ouderdomspensioen te 
krijgen na het uit elkaar gaan, moeten 
het samenwonen en de samenlevings-
overeenkomst ook zijn aangemeld 
zijn bij het pensioenfonds voordat 
u met pensioen bent gegaan. Gaat 
u uit elkaar, dan hangt het van het 
pensioenfonds af of u later recht heeft 
op een deel van het pensioen van uw 
ex-samenlevingspartner. Werkt het 
pensioenfonds niet mee aan het ver-
delen van de pensioenrechten, maak 
dan eventueel zelf afspraken met uw 
aanstaande ex-samenlevingspartner 
en leg ze (notarieel) vast. Samenleven 
is leuk, maar maak afspraken als u 
vriendjes bent en leg die afspraken 
vast in een samenlevingsovereen-
komst; het maakt daarvoor niet uit of 
u 25 of 60 bent.

 Afspraken bij samenwonen   
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  Adres bewaren 
Bent u gescheiden tussen november 
1981 en mei 1995 dan moet u, om 
uw pensioenrecht te kunnen claimen, 
aankloppen bij uw ex-echtgenoot. 
Dan moet u wel weten waar hij of 
zij woont. Zorg dus dat u op de een 
of andere manier contact houdt. Om 
het pensioen direct van het pensi-
oenfonds van uw ex-echtgenoot 
te kunnen ontvangen, moet u de 
echtscheiding binnen twee jaar na 
de inschrijving van de echtschei-
ding bij de burgerlijke stand bij het 
pensioenfonds hebben gemeld. Is 
dat niet gebeurd, dan moet u, net als 
voor mei 1995, bij uw ex-echtgenoot 
aankloppen.

   Kind ‘onterven’ 
Het samengestelde gezin komt steeds 
meer voor (inclusief kinderen uit 
verschillende relaties). Het komt ook 
steeds vaker voor dat door echtschei-
ding of juist vanwege die nieuwe 
relatie het contact met de kinderen 
verbroken raakt. Soms is er zo lang 
geen of slecht contact, dat u niet wilt 
dat uw erfenis ooit bij die kinderen 
van uw partner terecht komt. Om dat 
voor elkaar te krijgen, moet, afhan-
kelijk van de situatie, het testament 

slim worden ‘ingeregeld’. Bijvoor-
beeld door met een tweetrapsmaking 
of vruchtgebruik de andere partner 
zo te laten erven dat hij/zij wel de 
beschikking krijgt over uw nalaten-
schap, maar dat daarvan na zijn/haar 
overlijden niets terecht komt bij zijn/
haar kinderen. Uw nalatenschap komt 
dan bij de erfgenamen van uw keuze.

   Schenkingen laten inbrengen 
Het komt voor dat het ene kind 
geholpen is met een schenking en de 
andere kinderen niets nodig hebben. 
Er kan dan het gevoel ontstaan dat 
de andere kinderen tekort worden 
gedaan. Om dit probleem op te lossen 
kunnen de ouders/schenkers in hun 
testament opnemen dat de ontvangers 
de eerder aan hen gedane schen-
kingen in de nalatenschap moeten 
inbrengen. Voor de verdeling tussen 
de verschillende kinderen/erfgena-
men telt de gedane schenking dan 

mee, voor de erfbelasting niet.

   Krijg ik ouderenkorting wel? 
Er blijkt verwarring over het wel of 
niet ontvangen van de ouderenkor-
ting. Het antwoord is simpel. Laat u 
ergens de heffi ngskortingen toepas-
sen, bijvoorbeeld bij uw werkgever 
of bij de SVB (AOW) of pensioen-
verzekeraar, dan hanteert deze alle 
heffi ngskortingen waar u recht op 
heeft. Is uw inkomen te laag om alle 
heffi ngskortingen te kunnen gebrui-
ken (heffi ngskorting is een korting 
op de te betalen loonheffi ng), dan 
kunt u dat corrigeren in de aangifte 
inkomstenbelasting. In 2018 geldt bij 
de ouderenkorting nog een maximum 
inkomen van € 36.346; daaronder 
ontvangt u € 1.418, daarboven slechts 
€ 72 ouderenkorting. Vanaf 2019 
wordt de ouderenkorting lager naar-
mate het inkomen hoger is en vervalt 
bij ongeveer € 47.000 helemaal. 

  Uit de praktijk 

  Sinds enige jaren moet de executeur 
de aangifte erfbelasting doen. Is die er 
niet, dan kan de door de erfgenamen 
benoemde boedelgevolmachtigde dit 
doen. Als die er ook niet is een andere 
erfgenaam. Wie de erfbelasting betaalt 
als de aanslag is opgelegd, is iets 
anders. Dat mag de executeur doen (wat 
wij aanraden; hij of zij is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de verschuldigde erf-
belasting), maar ook de erfgenaam zelf. 
In het eerste geval wacht de executeur 
de aanslag erfbelasting af. Deze maakt 
een rekening waarmee hij zijn handelen 
verantwoordt en doet een voorstel tot 
verdelen. Op het uit te keren bedrag 
aan de erfgenamen wordt erfbelasting 
in mindering gebracht. De executeur 
kan ook aangeven dat erfgenamen ieder 
voor zich erfbelasting betalen; dat advi-
seren wij nooit. Als de erfgenaam niet 
betaalt, klopt de Belastingdienst uitein-
delijk bij de executeur aan. Dat het met 
de betaling van erfbelasting fl ink mis 
kan gaan, blijkt uit dit voorbeeld. Een 
zoon is onterfd door zijn ouders. Na 
overlijden van moeder stellen vader en 
zoon na lang geruzie en een gerechtelij-
ke uitspraak de waarde van de legitieme 
portie van de onterfde zoon vast. Vader 
doet als executeur erfgenaam aangifte 
erfbelasting en ontvangt de aanslag, 
maar betaalt hem niet. De belasting-
dienst, die het te lang duurt (vader is 
naar Azië vertrokken), klopt voor de 
erfbelasting bij de zoon aan. Omdat 
anders beslaglegging dreigt, betaalt hij. 
Terwijl hij waarschijnlijk zelf nooit iets 
uit de erfenis ontvangt.   

?

  Meer tijd dan geld  Heeft u 
meer tijd dan geld, dan is vliegen 
met een overstap of reizen vanuit 
het buitenland een goed alternatief. 
Zoek bij het boeken dus ook eens 
naar reizen met een overstap (of 
twee).

   Let op bankkosten  Het 
aanhouden van een bankrekening 
is niet meer gratis; u bent al snel € 
30 per jaar kwijt. Is er geen goede 
reden meerdere bankrekeningen 
aan te houden, neem dan afscheid 
van de duurste bank. Mocht u meer 
bankrekeningen aanhouden ter 
bescherming van uw spaargeld: het 
depositogarantiestelsel garandeert 
€ 100.000 per rekeninghouder; bij 
een en/of-rekening dus € 200.000.

   Waterbesparende douche-
kop  Heeft u hem nog niet, schaf 
er dan een aan. Het helpt het 
milieu en uw portemonnee.
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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

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)

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
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Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577
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Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

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

Miedema & zn.
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3111 BD Schiedam
010 273 47 27
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3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

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

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 
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Het was toen nog verplicht om van en 
naar huis in uniform te reizen, met alle 
ongemakken daarbij. Zes diensten van 
acht uur per week is toch twaalf uur 
gratis een politieman op straat. Door 
een uitspraak van de ambtenaren-
rechter is daar terecht verandering in 
gekomen. Dit werk was voor mij geen 
roeping, maar door noodzaak ontstaan.
Het oude afdelingsbureau aan de 
Charloisse Kerksingel werd op 
verzoek van bewoners als post-
huis behouden. De zondag- en de 
nachtdiensten werden op het nieuwe 
bureau gedraaid. Nadat ik goed en wel 
enige kennis had van de nieuwe afde-
ling, werd ik intern op het posthuis 
geplaatst.
Komend uit het centrum was dit net 
een groot dorp; iedereen wilde wel 
een praatje met je maken. Zo ook een 
nogal slungelachtige en zeer slanke 
meerderjarige jongeman, ‘Chris’. Hij 
kende mijn dienstrooster en keek in 
het raamkozijn over het geblindeerde 

glas of ik alleen binnen was. Als dat 
het geval was, kwam hij op bezoek. 
Hij was zeer voorkomend, maar altijd 
alleen. Woonde niet erg gezellig bij 
zijn ouders en kon helaas het stelen 
van allerlei voorwerpen niet laten.

‘Kom me maar halen’
Op een prachtige zondagochtend reed 
ik met een jongere collega op één 
van de pieren van de Waalhaven. Een 
bericht van de recherche was, dat hij 
aangehouden moest worden. En daar 
liep hij. Dus gestopt en de achterdeur 
van de C10 opengezet. Ineens rende 
hij een haventerrein op, in de richting 
van een zeeschip. De loopplank 
over en hij sprong aan de andere 
kant van het schip in het water van 
de Waalhaven. Lachend riep hij mij 
toe: “Kom me maar halen, mijnheer 
De Knegt!” en zwom verder naar de 
volgende pier. Ik riep dat hij door heen 
en weer te zwemmen zo vermoeid zou 
raken, dat hij zou verzuipen. En dat ik 
dan de schuld zou krijgen. Hij wilde 
niet gearresteerd worden, omdat het 
zulk mooi weer was en hij niet in de 
cel wilde zitten. Ik overwoog nog de 
rivierdienst in te schakelen, maar het 
was zulk zeldzaam mooi weer, dat ik 
het wel kon begrijpen. Ik riep: “Chris, 
ik kom vanavond om 22.00 uur in de 
nachtdienst en voor die tijd meld je 
je bij de wachtcommandant aan de 

Slinge. Dat beloofde hij, maar ik was 
daarvan niet helemaal overtuigd (Voor 
de niet-ingewijden: eenmaal in de vier 
dagen deed je ochtend- en nachtdienst 
op één dag).

Doorgeefluik
Toen ik weer in dienst kwam, liep ik 
eerst naar de cellengang, waar één cel 
bezet was. En waarachtig: daar zat 
Chris. “Beloofd is beloofd”, zei hij. 
“Maar mag, net als andere keren, het 
doorgeefluik open, dan voel ik mij 
niet zo opgesloten. Het doorgeefluik 
zat naast de celdeur om de maaltijden 
door te geven. Het was naar schatting 
40 centimeter in het vierkant.
We hadden een soort Swiebertje-
Bromsnor verhouding, dus daar werd 
aan voldaan. Na twee uur surveilleren 
ging ik kijken hoe het met Chris was. 
Weg was hij!!! De wachtcommandant 
begon onmiddellijk tegen mij te mop-
peren. “Jij altijd met je zogenaamde 
vriendje…”

Overplaatsing
Na enige uren had ik hem weer gevon-
den en hij zei: “Dat is lachen, hè. Ik 
had uw gezicht wel eens willen zien.”
Hij had wel wat uit te leggen. Hij 
vertelde in geuren en kleuren, dat hij 
zich helemaal had uitgekleed. Zijn 
kleren en schoenen had hij naar buiten 
in de cellengang gegooid en met zijn 

armen omhoog had hij zich door het 
doorgeefluik gewrongen. Hij had zich 
daarbij wel goed bezeerd. Aange-
kleed en door de glazen gangdeur 
kon hij de agentenwacht inkijken. De 
twee aanwezige collega’s zaten in de 
schrijfkamer. Vanuit de agentenwacht 
kon hij makkelijk de binnenplaats 
oplopen. Om herrie te voorkomen was 
met de buurtbewoners afgesproken 
dat het ijzeren hek geopend bleef. Dus 
Chris kon zo de straat op lopen. Het 

geopende doorgeefluik zat er voor 
hem niet meer in daarna. Maar zo’n 
gebeurtenis was voor mij toch wel één 
van de krenten in de pap.
Door overplaatsing naar een andere 
tak van dienst ben ik Chris geheel 
uit het oog verloren. Ik heb echter 
nog wel eens de groeten van hem 
gekregen.

Aad de Knegt
Van Brakelstraat 38

Slangenmens van Charlois politie te slim af
In 1962 werd politiebureau 
Slinge geopend en was 
uitbreiding nodig van het per-
soneel. Omdat ik daar in de 
buurt woonde, had ik gesolli-
citeerd en werd aangenomen. 
Dat scheelde mij twee uur 
reizen per dienst en twee uur 
korter in het politieuniform.

Vroeger politiebureau aan de Charloisse Kerksingel (foto: collectie Leen van Vreewijk)

Geboren op 22 september 1897 in 
Senegal, als zoon van een arme visser, 
wordt hij op negenjarige leeftijd in 
Dakar door een Argentijnse variété-
artieste ontvoerd naar Marseille. Zij 
wilde met de jonge Louis als exotisch 
duo in nachtclubs gaan optreden. Twee 
jaar later laat zij hem in de steek en 
neemt de liefdadigheidsvereniging 
‘La Française de Bienfaisance’ in 
Marseille hem op en plaatst hem op 
een school. Zo leert de kleine Louis 
een beetje lezen en schrijven. Leren 
is niet zijn ding. Het enige waarin hij 
echt plezier heeft en waarbij hij met 
kop en schouders boven de rest van 
de klas uitsteekt, zijn de gymnastie-
klessen. Hij leeft zich uit bij savate, 
de traditionele Franse vechtsport van 
stoten en trappen. In de plaatselijke 
sportschool leert hij verdienstelijk 
boksen. Hij heeft talent, maar meldt 
zich bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog vrijwillig bij het Franse 
koloniale leger en vecht in de oorlog 
tegen de Duitsers. Voor zijn betoonde 
moed wordt hij onderscheiden met 
het Croix de Guerre, een hoge Franse 
onderscheiding.

Na de oorlog wil hij profbokser 
worden. Hij begint in 1918 aan zijn 
zwerftocht door Europa en belandt in 
‘boksstad’ Rotterdam. In de Van Ol-
denbarneveltstraat heeft de Fransman 
Henry Mionnet een sportschool. Hij 
neemt Siki onder zijn hoede en wordt 
zijn manager. In het naastgelegen pen-
sion Chave wordt hij verliefd op de 
dochter van de pensionhouder, Lijntje 
van Appeltere, met wie hij trouwt. In 
1921 wordt hun zoon Louis geboren.

Wereldkampioen
Op 24 september 1922 bokst hij 
in Parijs om de wereldtitel in het 
halfzwaargewicht tegen de beroemde 
Franse bokser en wereldkampioen 
George Carpentier, ‘The Orchid Man’, 
die hij in de zesde ronde knock out 
slaat. Een week later wordt Battling 
Siki in Rotterdam van de trein gehaald 
en in een open rijtuig, begeleid door 
een muziekkorps en bereden politie, 
door de stad gereden. Later gevolgd 
door een diner met speeches van Rot-
terdams’ burgemeester Zimmerman en 
andere autoriteiten. Hoewel Sene-
galees, wordt hij als Rotterdammer 

gezien.
Het succes stijgt Siki 
naar het hoofd. Hij 
wandelt met apen en 
soms met een leeuwtje 
en loopt dansend en 
schaduwboksend door de 
binnenstad. Niet iedereen 
kan dit waarderen. Op 
de Schiedamsedijk, met 
zijn vele dancings en 
kroegen, lijdt hij zijn 
eerste knock out. Hij 
gedraagt zich er op een 
avond arrogant en irritant 
en krijgt het aan de stok 
met de Rotterdamse 
worstelaar Willem van 
Engelen van ruim 150 
kilo, die hem zo hard 
afstraft dat Siki pas de 
andere dag weet wat er is 
gebeurd...

Tragisch lot
In 1923 verliest hij zijn titel in Dublin 
aan de Ier Mike TIgue en zoekt na zijn 
scheiding het geluk in New York. Na 
enige tijd op Ellis Island te zijn vast-
gehouden als ongewenste vreemdeling 
wordt hij in Amerika toegelaten. Hij 
bokst enkele wedstrijden in Madi-
son Square Garden en valt door zijn 

extreme gedrag al spoedig in handen 
van louche bokspromotors. Siki raakt 
verzeild in diverse straatgevechten. 
Op 15 december 1925 vindt een po-
litieagent, in een steeg in de beruchte 
New Yorkse wijk Hell’s Kitchen, het 
lichaam van een dode man. Het blijkt 
Battling Siki te zijn, met op dat mo-
ment slechts 80 dollarcent op zak. Een 

tragisch einde van de eerste Afrikaan-
se wereldkampioen boksen, die door 
zijn huwelijk toch een binding met 
Rotterdam had. Zijn ex-vrouw Lijntje 
blijft met haar vierjarige zoontje Louis 
bij haar ouders in Rotterdam wonen. 
Op 82-jarige leeftijd overlijdt zij.

Koperen plaquette
De kleine Louis wordt later trompettist 
en violist en vormt in 1938 zijn eigen 
orkestje. Na het bombardement op 
Rotterdam pakken de Duitsers Louis 
op en sluiten hem, als persoon van ge-
mengd ras en Frans onderdaan, op in 
een interneringskamp in Schoorl. Hij 
ontsnapt, vlucht naar Parijs en keert na 
de oorlog terug naar Amsterdam, waar 
de vreemdelingenpolitie hem het land 
uitzet. Daarna zwerft hij als reizend 
musicus door Europa.
De legendarische Rotterdamse 
bokskampioen Bep van Klaveren 
kreeg zijn standbeeld in Kralingen. 
Wereldkampioen Battling Siki een 
koperen plaquette, op de gevel van een 
overheidsgebouw in zijn Senegalese 
geboorteplaats Saint-Louis, die eraan 
herinnert dat daar in 1897 M`Barick 
Fal werd geboren.

Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

Bokskampioen uit Van Oldenbarneveltstraat.
Rotterdam heeft in het verleden veel beroemde en excentrieke 
inwoners gekend. Een van hen was de Senegalese wereldkampi-
oen boksen, Louis M`Barick Fal, bijgenaamd Battling Siki.

'Battling Siki'



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 19 maart 2019    pagina 10   

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

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

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

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

10-DAAGSE
BUSREIS FRANKRIJKCote d'Azur

€649

WWW.VALKVAKANTIES.NL
Meer informatie en het volledige reisprogramma op:

 van                 voor    

 pp

Gebruik online promotiecode
of neem telefonisch contact op                         

  €669          

0172 - 46 96 96     

Actie

Boek deze reis nu met €20 korting
BUS20     

^

Gegarandeerd
vertrek op

19/04!

010 - 452 02 00
Wij  kijken  verder

niet maken!
Zorgen moet je doen, 

oostmaaslaan   10                3063  AP  rotterdam               www.lhmakelaars.nl

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl

Deze maand vanaf donderdag 21 maart is er weer een 

ORCHIDEEËNFESTIVAL bij Kwekerij de Geranium! 
Schitterende Show en Verkoop! Vers van de kwekers!

Dit jaar de festivalaanbieding:  

   
                                              van € 17.95
    € 12.95

Vrij Toegang  

De gehele week van 9 tot 5 geopend en ‘s zondags gesloten

  
  

Kwekerij de Geranium, Bermweg 16A, 2911 CA  Nieuwerkerk a/d IJssel

Kijk voor overige info op www.orchideefestival.nl

HET IS WEER ORCHIDEEËNFEEST     

De gehele week van 9 tot 5 geopend en ‘s zondags gesloten

  

Schitterende Boogorchidee 

voor maar
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Doorpakkers 
Een zakje heerlijke zachte zoete Rot-
terdamse drop én een zakje echte 
Rotterdamse wijngums. De dropjes en 
wijngums hebben de vorm van bekende 
Rotterdamse gebouwen zoals de Eu-
romast, het nieuwe Centraal Station, 
de Markthal en ss Rotterdam. Beide 
zakjes bevatten 300 gram.Alleen verkrijgbaar als duo-pakket.

 

Kanjer!
Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
sterren als Ben Cramer, Lee Towers en 
Saskia en Serge. Ook organiseerde zij 
het Vlaardings Songfestival waar ze 
veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans Bauer een 
kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’.
Rein Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, 
die als zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen. Het 
boek verschijnt ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

 

Oude Maasweg kwart voor drie
Merlijn Kerkhof schreef een prachtig 
boek over The Amazing Stroopwafels. 
De Rotterdamse band die sinds 1979 al 
duizenden keren in en buiten de regio 
optrad, spreekt bij velen tot de verbeel-
ding door de grappige, maar ook sterke 
teksten en heerlijke sound. Het boek 
is ook een relaas over een roadtrip door vier decennia én een 
ontroerend en hilarisch verhaal over een vader en een zoon. 256 
pagina’s genieten!

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop 
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:

Terbregge - Parel aan 
de Rotte
Terbregge’s Belang is de 
oudste bewonersorganisa-
tie van Rotterdam. Bij de 
oprichting in 1919 maakte 
Terbregge nog deel uit van 
de toen zelfstandige gemeente Hillegers-
berg. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan verscheen een 
fraai jubileumboek van 128 pagina’s met tientallen foto’s. Au-
teur Chris Mast geeft een prachtige impressie van een bijzonder 
stukje Rotterdam aan de Rotte.

 

Interieurs van herrijzend Neder-
land 1940-1965

Marieke Kuipers geeft ons een prachtig 
inkijkje in hoe onze interieurs in de 
jaren 1940-1965 eruit zagen. Het was 
de tijd van ‘herrijzend Nederland’. Dit 
boek biedt een overzicht van monu-
mentale binnenhuiskunst tot toevallig ontstane interieurs uit 
de wederopbouwperiode. Met honderden afbeeldingen van de 
binnenruimten van een opkomende welvaartsstaat.

 

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

 

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

 

De stad die nooit rust (dvd)
Andor van Barsy was een veelzijdige ca-
meraman en regisseur die in de jaren ‘20 
en ‘30 van de vorige eeuw veelgevraagd 
was. Hij maakte een documentaire over 
Rotterdam getiteld ‘De stad die nooit 
rust’. Die staat op een prachtige dvd. 
Een initiatief van filmhistoricus Floris 
Paalman en het Stadsarchief Rotterdam. De documentaire 
werd gerestaureerd en gedigitaliseerd door het EYE Film Insti-
tuut Nederland. De zwijgende film werd voorzien van geluid en 
muziek.

 

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

 

 

€ 5,00

€ 15,95

€ 19,99

€ 19,50

€ 39,95

€ 24,95

€ 29,95 € 10,00 € 19,75

Doorpakkers – zakje zoete Rotterdamse drop + 
zakje echte Rotterdamse wijngums .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  5,00
(Beperkte voorraad . Op=Op! Bij bestelling van meer dan 1 setje gelden aangepaste verzendkosten!)

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

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

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

Interieurs van herrrijzend Nederland 1940-1965 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  39,95

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

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

De stad die nooit rust (dvd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00

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

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

Simon Stokvis . Voeten in de Maas (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  15,95

De Natte T-Doek (geen boek!) (WEER VERKRIJGBAAR VANAF 25 MAART!)  .  .  .  .  .  .  . €  8,95
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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.
 
Yõkoso!
Het warme vakantie- en lentegevoel beleeft u tijdens vijfgangendiners op Leefgoed de Olifant. Restaurant & 
theehuis De Dames serveert tot en met zondag een heerlijk vijfgangenmenu met orginele Japanse gerechten 
voor slechts € 26,50 p.p. Op donderdag 4 april gaan we vanaf 18 uur culinair het voorjaar vieren tijdens Lente in 
De Kas, eveneens met vijf gangen, waarbij verse asperges en lam natuurlijk niet ontbreken voor slechts € 32,50 
p.p. 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 
andere gerechten op de kaart smaken naar meer. Reserveer ook bijtijds voor Pasen en Moederdag in De Kas, want 
VOL=VOL. Meer informatie: www.leefgoed.nl/agenda. U kunt ook bellen met 0180-323414. Niet vergeten te mel-
den 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.
 

Ontdek het Orchideeënfestival
In maart is er weer zo’n prachtige unieke show en verkoop van de meest aparte en bijzondere orchideeën. U vindt 
hier een verzameling van veel aparte en bijzondere variëteiten orchideeën bij elkaar. Direct van gerenommeerde 
kwekerijen voor u bijeen gebracht en te koop. Ook geurende, hangende en speciaal de midiflora types van de be-
kende Phaleanopsis. Ook van de gewone vlinderorchidee is er een mooie, verse sortering. Het Orchideeënfestival 
is in de kas van Kwekerij de Geranium, Bermweg 16A te Nieuwerkerk a/d IJssel. De kwekerij bevindt zich aan een 
landelijk weggetje tussen Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel. Zie voor verdere informatie de advertentie in dit blad 
en kijk eens op www.orchideefestival.nl.
 
Ga stemmen voor de Waterschapsverkiezingen
Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op woensdag 20 maart de Waterschapsverkiezingen. In 
het verspreidingsgebied van De Oud-Rotterdammer betekent dit dat kiezers kunnen stemmen voor de kandidaten 
van hoogheemraadschap Delfland, hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollands 
Delta. Maak gebruik van uw stemrecht en laat uw stem niet verloren gaan! Zie ook de advertentie op pagina 24 en 
kijk op website waterschapsverkiezingen.nl.

Vanaf zaterdag 16 maart

Samensmeden, meesters in zilver
Met de tentoonstelling ‘Samensmeden, meesters in zilver’ doet het Belasting- en Douanemuseum 
mee aan het unieke samenwerkingsproject ‘Boijmans bij de Buren’, een initiatief van Stichting 
Droom en Daad, waarmee tijdens de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen de collectie 
zichtbaar en toegankelijk zal blijven in groot Rotterdam.

Woensdag 20 maart
 
Ga stemmen voor de Waterschapsverkiezingen
Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op woensdag 20 maart de Waterschaps-
verkiezingen. In het verspreidingsgebied van De Oud-Rotterdammer kunnen de kiezers stemmen 
voor de kandidaten van hoogheemraadschap Delfland, hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard en waterschap Hollands Delta. Maak gebruik van uw stemrecht en laat uw stem 
niet verloren gaan! Kijk voor meer informatie op de website waterschapsverkiezingen.nl en zie ook 
de advertentie op pagina 24.

Donderdag 21 maart tot en met zaterdag 30 maart

Orchideeënfeest in De Geranium
Bij Kwekerij De Geranium aan de Bermweg 16a in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt in maart weer 
een orchideeënfestival gehouden. Een schitterende show en verkoop van orchideeën. De meest 
exotische soorten en kleuren. Vrij toegang. De gehele week van negen tot vijf geopend, ‘s zondags 
gesloten. Voor meer informatie: www.orchideefestival.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. Veel 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.

Zondag 24 maart
 
Familievoorstelling Oorlogsgeheimen in Theater Zuidplein
In Theater Zuidplein is zondag 24 maart om 
14.15 uur in de kleine zaal de familievoor-
stelling ‘Oorlogsgeheimen’ van Stichting 
Otto te zien. Geschikt vanaf 8 jaar. Een 
spannend en ontroerend muziektheater over 
geheimen, angsten, vriendschap en liefde in 
oorlogstijd. Oorlogsgeheimen is gebaseerd 
op het gelijknamige en bekroonde boek van 
Jacques Vriens. Een bijzonder verhaal uit de 
Tweede Wereldoorlog gezien door kinder-
ogen. Gebruik promocode OUDRDAM03 
en betaal slechts € 5,- i.p.v. € 11,-. Boek nu 
via www.theaterzuidplein.nl of +31 (0)10 20 
30 203.
 
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.zondagoch-
tendconcerten.nl

Tot en met zondag 24 maart
 

Het warme vakantie- en lentegevoel op Leefgoed de Olifant
Voor het ware vakantiegevoel kunt u tot en met zondag origineel 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. Yõkoso! Donderdag 4 april wordt culinair het voorjaar gevierd vanaf 18 
uur tijdens een vijfgangendiner tijdens Lente in De Kas. Zie ook elders op deze pagina’s. Groe-
nendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Reserveren www.leefgoed.nl/agenda of 0180-
323414.

Dinsdag 19 maart 2019pagina 12



 

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

   
     Golden Circle Ensemble brengt ‘Matthäus Light’ 
  Wilde u graag naar de Matthäus Passion, maar zag u op tegen de lange zit? Dan biedt de Fonteinkerk in Rot-
terdam u een mooie gelegenheid. Daar voert het Golden Circle Ensemble zondag 7 april een ‘Matthäus Light’ 
uit. Dit concert duurt ongeveer 90 minuten. Het Golden Circle Ensemble zal deze middag tot een onvergetelijke 
ervaring maken. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina’s.

     
     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 ervan 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.
     

     Zilveren pronkstukken en schilderijen in 
Belasting- en Douanemuseum 
Vanaf 16 maart 2019 is onze tentoonstellingsruimte 
op de begane grond van het Belasting- en Douane-
museum ingericht tot een bijzondere kamer, waar de 
bezoeker zilveren pronkstukken en schilderijen van 
Hollandse meesters, als Jan Steen en Gerard Dou kan 
bewonderen. De combinatie van het tentoongestelde 

Nederlandse 
zilver - bekers, 
tabaksdozen en 
zoutvaten - en 
de meesterwer-
ken waarop diezelfde zilveren objecten zo prachtig zijn uitgebeeld, maakt 
de tentoonstelling tot meer dan de som der delen.

   
     Joodse klanken in Trinitatiskapel 
  In de Trinitatiskapel in Dorpdrecht klinkt zaterdag 30 
maart muziek van beroemde Joodse componisten. 
Daarnaast zal er schitterende muziek klinken voor klarinet 
solo. Peter Koetsveld zal namelijk deze middag zijn 
nieuwe dubbelcd ‘Roots!’ presenteren en zal mooie mu-
ziek van Bach, Bon en Curtis laten horen. Alisa van Dijk 
zingt en Jan Peter Teeuw speelt orgel en piano. De drie 
hebben veel affi niteit met Joodse muziek. Ze concerteren 
regelmatig met elkaar. Alisa en Peter studeerde allebei 
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en zijn 
beiden werkzaam als uitvoerend musicus. In april 2018 
mocht Alisa in Dordrecht als soliste optreden bij de Yad 
Vashem herdenking.
    Voor meer info zie elders op deze pagina en www.
alisavandijk.nl.   

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

    Zaterdag 30 maart
     
     Joodse muziek in Trinitatiskapel Dordrecht 
  Zaterdagmiddag 30 maart wordt er bijzonder mooie Joodse muziek uitgevoerd in de sfeervolle 
Trinitatiskapel te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist en pianist Jan Peter Teeuw, 
klarinettist Peter Koetsveld en violiste en klassiek geschoold zangeres Alisa van Dijk. Het is het 
derde concert in de Alisa van Dijk-concertserie 2019. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang 
is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te 
Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Vis-
straat. Ook is de kerk makkelijk per fi ets te bereiken.
     

    Zaterdag 6 april
     
     Concert KCOV Halleluja in Prinsekerk 
  Zaterdag 6 april zingt KCOV Halleluja de Petite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini. Het 
concert vindt plaats in de Prinsekerk aan de Schepenstraat 69 te Blijdorp. Het concert begint om 
20.15 uur. Entree 20 euro. Kaarten zijn te bestellen via www.kcovhalleluja.nl/concerten.
     

    Zondag 7 april
    
 ‘Matthäus Light’ n de Fonteinkerk 
  Zondagmiddag 7 april 2019 om 15.00 uur wordt in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3 te Rotterdam-
Hillegersberg een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach gegeven. Niet 
de complete versie, die meer dan drie uur duurt, maar een ‘Light’ uitvoering van hoogtepunten 
uit de Matthäus, door het Golden Circle Ensemble onder leiding van dirigent John Bakker, met 
orgelbegeleiding door André de Jager. Toegangsprijs € 10,-. Kinderen t.m. 12 jaar gratis. Kaarten 
zijn vanaf 14.30 uur verkrijgbaar aan de zaal (alleen contant). Voorverkoop bij ‘Maestro’, Van 
Beethovensingel 30, Hillegersberg, of online via www.fonteinkerkrotterdam.nl/agenda. Bij de kerk 
is voldoende gratis parkeerruimte.
     

    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 
vrijblijvende taxatie van uw goud, 
zilver, kunst, curiosa en militaire 
spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij MPO/Heritage, Ener-
gieweg 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 tel. 030-6063944.   
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Ceres SE scootmobiel
De Ceres SE is compact en comfortabel, een ideale 
combinatie. Zijn compactheid en korte draaicirkel maken 
hem zeer geschikt voor gebruik in winkels.  

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

www.welzijnswarenhuis.nl

Leverbaar 

in rood en 

zilver

Vierwiel scootmobiel Mercurius - 4
Zeer comfortabele en wendbare scootmobiel met 
een fraai vormgegeven digitaal scherm met 
kilometerteller. Maximale snelheid: 15 km/u. 
Direct uit voorraad leverbaar!

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

Tijdens de mobiliteitsweken van 
vrijdag 22 maart tot en met 27 april

tot 20% korting op scootmobielen

Sedna Premium scootmobiel
De Sedna is licht in gewicht en compact in omvang. 
In minder dan een minuut opvouwbaar. 

Ideaal voor korte afstanden en extra handig om 
te besturen in restaurants, winkels of 
kleinere ruimtes.

Gratis parkeren 

voor de deur!

Schootmobiel kopen?

Laat u informeren over:
- de wendbaarheid
- de oplaadtijd van accu’s
- de actieradius
- de vering
- de drempelhoogte
- het meenemen in de auto

zodat u een scootmobiel 
aanschaft die volledig bij uw 
situatie past.

Wij helpen u graag!

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.

 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

Fryslân Boppe
6-daagse busreis

Heidelberg en het Odenwald
5-daagse busreis

De Belgische Ardennen
6-daagse busreis

Historisch Krakau
8-daagse busreis

Wolfach in het Zwarte Woud
8-daagse busreis

Rügen, eiland aan de Oostzeekust
8-daagse busreis

Reiscode: ebrys02

Reiscode: eblud03

Reiscode: ebboi02

Reiscode: efkau01

Reiscode: ebwlf02

Reiscode: ebbee02

€ 419*
p.p.

€ 359*
p.p.

€ 429*
p.p.

€ 499*
p.p.

€ 469*
p.p.

€ 499*
p.p.

De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerd vertrek

Opstapplaatsen: o.a. Rotterdam Zuidplein en Rotterdam Capelse Brug
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Producer Joop Koopman heette het 
publiek welkom en vertelde dat wij 
ook medewerkers aan het programma 
waren, want samen bepaalden we de 
sfeer. O ja, en of we op aangeven van 
de producer wilden klappen en lachen, 
want hij wist precies wanneer die mo-
menten het best ‘op de band’ kwamen. 
We geloofden hem.

De Kriebelstraat was een onderdeel 
van het nieuwe Plein 8 uur 13, dat in 
de plaats was gekomen van het po-
pulaire zaterdagavondprogramma de 
Showboat. Doordat de producer van 
dat programma, Karel Prior, naar de 
AVRO was vertrokken - erg honkvast 
bleek de man niet te zijn - kwam de 
plek van producer vrij voor Koopman.

Beroemde acteurs
Wat voor de toeschouwers bijzon-
der attractief was, bleken de in de 
Kriebelstraat woonachtige acteurs. 
Die hadden in die tijd al een grote 
naam in de theaters en nu kon je hen 
in een minder ambitieuze omgeving 
bewonderen. Wim van den Brink, Nell 

Koppen, Henk van Ulsen, Ton Lutz 
(met vlinderstrikje) en, de door mij 
zeer bewonderde, John Soer stonden 
samen met Marijke Hoving rond de 
microfoon geschaard en speelden daar 
hun karakters.

Op een zeker ogenblik barstte de zaal 
uit in een lachsalvo, toen John Soer te-
veel sprak met vochtige consumptie en 
daarbij kennelijk het oog raakte van de 
boven alles en iedereen uittorenende 
Ton Lutz. Met theatrale overdreven-
heid liet die merken dat hij geraakt 
was, dook wat weg, veegde met 
weidse gebaren zijn oog schoon en 
kon ook zien dat Soer er met een rood 
hoofd van schaamte naast stond. Het 
duurde geruime tijd voordat Koopman 
de zaal weer op normale lachsterkte 
had. De opname kon daarna ongehin-
derd verder.

Ontmoetingen
Tussen de opnamen van twee afleve-
ringen door kon je in de pauze kennis-
maken met de VARA-coryfeeën. En 
dat waren niet de minsten. Cor Steijn, 

de onvolprezen muzikale begeleider 
van onder meer Tom Manders, zat 
daar gewoon aan een tafeltje in de 
foyer. Hij gaf ook zomaar zijn handte-
kening. En acteur Steye van Branden-
burg. En producer Joop Koopman. 
Cristel Adelaar, die ook schitterde in 
haar rol van Sientje, de rechterhand 
van contraspion namens de Neder-
landse regering Wam Heskes in de 
radioserie De Wadders. En natuurlijk 
ook de Mammaloe van Pipo!
En daar zat hij in levende lijve, Wim 
Meuldijk, verantwoordelijk voor de 
teksten van de Kriebelstraat en toeval-

lig ook van de TV-avonturen van Pipo 
de Clown.

Helemaal te gek
Je kreeg een brok in de keel zo’n be-
roemdheid te mogen aanschouwen en 
zelfs even aan te raken. Een handteke-
ning? Vanzelfsprekend! Voor iemand 
als ik, die zowel van radio hield als 
van handtekeningen verzamelen, een 
paradijselijk momentje!
Overigens, verzamelen doe ik nog 
steeds. De laatste aanwinsten: Helene 
Fischer, Kiki Bertens en Koos Albers. 
Maar dit terzijde. Wat helemaal te gek 

was, merkte ik daarna. Toen kreeg 
ik zomaar ongevraagd gratis kaartjes 
voor de keer daarop. Weer voor de 
opnamen van twee afleveringen. Bij 
aanvang kreeg je een boekje met in 
dikke letters Plein 8 uur 13 op de 
voorzijde. Met foto’s van de bewoners 
van de Kriebelstraat en het totaalpro-
gramma. Een handtekeningenboekje 
dat ik nog altijd heb. Nu zestig jaar 
oud. Man, wat een mooie tijd was dat! 
Live-radio, dat was wonderland.

John Collee
johncollee@hotmail.com

Ooit in de Kriebelstraat geweest?
In 1958 kreeg ik een kaartje van een klasgenoot om opnamen bij 
te wonen van het radioprogramma de Kriebelstraat. Een rood-
kleurig kaartje, wat niet zo verwonderlijk was, want het betrof 
uitzendingen die door de VARA verzorgd werden. In de Blauwe 
Zaal van het Rotterdamse Beursgebouw zouden de opnamen 
plaats vinden. De zaal was vol. 

Programmaboekje van De Kriebelstraat met handtekeningen van de 'helden'

De ‘huiskamer’ van Theo en Joke 
van Rijswijk is 110 jaar oud, en dat 
is sowieso voor Rotterdam al heel 
bijzonder. Het echtpaar, beiden dik in 
de zestig, runt het café bijna 37 jaar en 
denkt nog niet aan ophouden. Theo: 
“Man, ben je gek. Er zit nog steeds 
loop in onze zaak, trouwens, wat zou-
den wij dan anders moeten gaan doen? 

Rozen kweken? Hahahaha, dat geloof 
je toch niet. Wij zitten op een redelijke 
huur. Daardoor kunnen wij de prijzen 
laag houden. Twee euro voor een pils. 
Hetzelfde geld(t) voor een Ketel 1 met 
ijs. Dat is toch fatsoenlijk? Vrijdags 
serveren wij een gratis maaltijd. De 
ene keer stamppot en dan weer saté. 
Zoiets wordt gewaardeerd door de 

clientèle. Wij hebben regelmatig 
artiesten met live muziek. Ja, je moet 
wel steeds actief blijven, anders wordt 
het een dooie pot.”

Sprekend hert
Grappig, de deur van het café is altijd 
op slot, maar na een klap op de deur 
wordt de caféklant snel binnengelaten. 
Het interieur is heel erg bruin. Er han-
gen diverse stuurwielen (binnenvaart) 
aan het plafond, verspreid hangen er 
vijf (!) scheepsbellen, er is een kno-
penbord, er hangt een spaarkasbord, 
er is een sprekend hert en een model 
van de UK 11. De biljartklok aan de 

muur en een keuenrek geven aan dat 
er vroeger gebiljart werd in het café. 
Op de bar staat een originele jenever-
pomp. Puur uit nostalgie.

Delfts Blauw
De 30 jaar oude biertap, in sierlijk 
Delfts Blauw, werkt daarentegen wel 
degelijk. In een glazen kastje wordt 
Feyenoord geëerd. “Spartanen zijn 
even welkom, hoor”, lacht Theo, 
“uiteraard toon ik de tv-beelden via 
Fox Sport.”

Theo en Joke wonen boven de zaak, 
wél zo handig. In 2011 donderde Theo 

van de binnentrap, lag hij dagen in 
coma. Theo: “Ik heb het overleefd 
en voel mij thans weer helemaal fit. 
Zo leuk, één keer in de maand maakt 
Rijnmond Sport een uitzending vanuit 
het café, dan heb ik een aparte bar 
midden in de zaak. Joh, dit café is ons 
leven. Eerst de veertig jaar maar eens 
volmaken, en dan zien wij wel weer 
verder…”

Joris Boddaert
Joris Boddaert@gmail.com

 

Café Verschoor is heel erg bruin!
Het aantal écht bruine cafés in onze stad neemt gestaag af. Dat 
is jammer, want de aloude kroegcultuur, met Smirnoff kleed-
jes op de houten tafels, de vitrages ‘halfstok’, een ouderwetse 
kachel tegen de muur en een mandje met hard gekookte eieren 
op de houten bar, dreigt totaal verloren te gaan. Gelukkig zijn er 
in Rotterdam nog een paar authentieke kroegen. Café Verschoor 
aan de Oostkousdijk in Delfshaven is er één van. 

Theo voorop, Joke op de bok, midden jaren tachtig.

Theo en Joke achter de toog.
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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 

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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

MARTINLUTHERKINGWEG 7 - 3069 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

van 1499.-

van 1499.-

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

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

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

Nieuwe aardappelen 
 

    € 5,985 kilo
 Nicola  

OOK EEN 
OUD-ROTTERDAMMERTJE 

PLAATSEN?
BEL. 0180-820244

Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig

Garage L. Both
Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl

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

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



zo een minuut van weggooien bij het 
monteren. In het begin waren het nog 
fi lms zonder geluid, maar wat later 
werden ze dubbelsporig, zoals dat 
heette. Kon je op een smalle strook je 
eigen muziek laten meedraaien. Naast 
de opgenomen geluiden zeg maar. 
En met een knop op de projector die 
geluiden mixen. Ik heb wat geknipt en 
geplakt in die tijd. Kon ook hele stuk-
ken fi lm weggooien. Te snel bewogen, 
zodat de beelden onduidelijk waren. 
Of veel te lang op een object gericht 

waar niks gebeurde, dat kwam ook 
voor. Voor de lol heb ik bij het maken 
van deze foto’s mijn afgekeurde beel-
den bekeken. Ellenlange stukken vaag 
beeld van kruipende kinderen. Hele 
stukken van zwemmende kinderen 
tijdens een zwemdiploma, waarbij je 
geen idee hebt waar je kind zwemt. 
Tien minuten fi lm van je poedelende 
baby in een badje. Een hele spoel vol 
van dergelijke zaken.
Het was elke keer weer spannend als 
je de fi lm van het laboratorium terug 
kreeg. Welke beelden waren wel 
gelukt.

     Dagelijkse beelden 
Wat een spijt heb ik nu van opnamen 
in macroniveau. Prachtige beelden van 
de bloeiende viooltjes in mijn plan-
tenbak weliswaar, gemixt met mooie 
klassieke muziek op de achtergrond. 
Beelden van bloeiende viooltjes met 
de muziek van violen op de achter-
grond dus. Zo scherp dat je de groene 
luizen zag rondkruipen op de blaadjes 
van de bloemen. Maar ook het geluid 

van een kinderstem. In gesprek met 
mijn jonge dochter, zonder ook maar 
een beeld van haar gevangen te heb-
ben tijdens die opnamen.
Waar lagen in hemelsnaam mijn 
prioriteiten in die tijd. Ach, achteraf 
is dat makkelijk praten natuurlijk. 
Die kinderen waren de hele dag al 
om je heen. Daar schoot je alleen 
fi lms van bij bijzondere momenten. 
Het zwemdiploma bijvoorbeeld of 
de intocht van Sinterklaas. Maar oh 
wat zou ik nu graag die dagelijkse 
beelden in huis en op mijn terras met 
de kinderen willen terugkijken. Ik heb 
er nog wel wat hoor, zo erg is het nu 
ook weer niet. De twee meiden dol-
lend met gekke dansjes met hun vader. 
En later het plezier van het bekijken 
van die fi lm op dat grote uitschuifbare 
kamerscherm. Waarbij het ratelend 
geluid van de projector het geluid van 
de fi lm bijna overstemde. Grootbeeld 
in menig kamer in die tijd.

   Seksfilms 
Een tijd waarin onverlaten in huiska-
mers de pornobeelden van seksfi lms 
op dat grote scherm projecteerden en 
vergeten waren de gordijnen te sluiten. 
En waar jij, in je pubertijd, van smulde 
met je verrekijker op de fl at aan de 
overkant gericht. Een trillend beeld 
in de kijker, door onvaste handen, die 
eigenlijk voor mijn natuurstudieclub 
was bedoeld. Maar ook deze natuur 
had mijn volledige aandacht. Zeker 
in die tijd waar het nog behelpen was 
met plaatjes van ondergoed in Libelle 
en de Margriet. Of prentjes in de 
Keurkoop waar een genotmiddel als 
een vibrator tegen de wang werd ge-
houden. Zo heerlijk voor de ontspan-

ning van het gezicht stond erbij. Ja, 
ja en u gelooft dat. Je fantasie sloeg 
ermee op hol.

   Prima uitzicht 
Mooie tijden waren dat. Ik zie nog 
mijn collega’s, vrachtwagenchauffeurs 
op het dak van een wagon in de weer. 
Op een rangeerterrein bij onze Van 
Gend & Loos-loods in Amsterdam, 
met uitzicht op de achterkant van wo-
ningen. En ja hoor, ook daar werd wel 
eens zo’n fi lm gedraaid. Nauwelijks 
te zien op die afstand, maar aan de rit-
misch bewegende beelden kon je wel 
nagaan welk genre de fi lm had. Maar 
de collega’s hadden een verrekijker 
geregeld en boven op die wagon had 
je een prima uitzicht. Lachen was dat.

   Veel te veel aanbod 
We gaan ook in deze tijd weer die 
kant op. De tv’s worden groter en 
groter. Het beeld scherper. Maar zo 
spannend als vroeger wordt het nooit 
meer. Logisch natuurlijk. Het aanbod 
is overweldigend. En zo makkelijk 

bereikbaar. Er is gewoon veel te veel 
aanbod. Internet staat er vol van. Nee, 
daar heb ik niks meer mee.

   Gepiel 
En dus kijken we weer gewoon en net-
jes met veel plezier naar de oude fi lm-
pjes van de kinderen en kleinkinderen. 
Wat een gepiel was dat trouwens 
om die fi lmband door de projector 
te geleiden. Hoewel mijn Elmo dat 
automatisch zou moeten kunnen, ging 
het toch nog heel vaak mis. Ik heb de 
fi lmpjes op de harde schijf vastgelegd. 
De projector is helaas met een gebro-
ken snaar buiten gebruik, maar we 
halen mooie herinneringen op. Altijd 
nog steeds heel bijzonder, de beelden 
uit die periode. Die tijd komt helaas 
nooit meer terug.

  Wim van der Klein
06-26305876
klein2@zonnet.nl

     

 Ge� lmde herinneringen aan vroeger   
  Dat mooie moment van de 
geboorte van het eerste kind 
staat niet op de film, hoor. 
Het kwam niet bij me op dat 
te filmen. Ik had het trouwens 
veel te druk tijdens die thuis-
bevalling. Water koken en 
meepuffen streden om voor-
rang. Trap op en af rennend. 

  Filmen deed ik de dagen en weken 
daarna echter genoeg. Analoog natuur-
lijk. Drie minuten had je en dan was 
het rolletje vol. En daar kon je dan 
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 Smal� lmcamera   

 Door de lens van Hartog (287-288)

    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.   

 287) Volop in beweging is deze groep 
jonge vrouwen. Waar en wanneer tra-
den ze op ergens in de jaren zestig?
   

 288) Waarschijnlijk in de jaren zestig poseerden deze voetballers voor de lens van Henk 
Hartog. Wat was de aanleiding en waar is het? Reacties naar reinw@telfort.nl  
   

 Viewer   
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Ga mee met Peter Langhout Reizen

8 dgn busreis Wenen
Compleet vanaf 399      Reiscode: BE44917 
Inclusief stadstour met Nederlands- 
 talige gids
	Extra voordelige aanbieding
	Excursies: Passau, Wenen, Wiener  
 wald, Baden, Heiligenkreuz, Melk

 12 april met vertrekgarantie

Vraag gratis onze zomerbrochure aan! Ga naar peterlanghout.nl  of bel 0172-468800

8 dgn busreis Midden-Engeland
Compleet vanaf 569      Reiscode: BE43483
	Mooiste steden van Midden-Engeland	
	Maak kennis met Wales en de Cots- 
 wolds
	Excursies: Cambridge, Londen, Brecon  
 Beacons, Hay-on-Wye, Cardiff en Bath

 31 mei met vertrekgarantie

10 dgn busreis Dalmatische Kust
Compleet vanaf 549      Reiscode: BE45042
	UNESCO-steden Dubrovnik en Split
	Schitterende eiland Korcula
	Excursies: Split, Dubrovnik, Ston,  
 eiland Korcula, Mostar, Pocitelj, water-  
 val Kravica en Zagreb

 Diverse data met vertrekgarantie

10 dgn busreis Rome, Florence 
en Venetië 

Compleet vanaf 529      Reiscode: BE39314
	Incl.  boottochtje naar centrum van  
 Venetië
	Excursies: Florence, Orvieto, Rome,  
 Fiuggi Terme, Gardameer en Lazise 

 Diverse data met vertrekgarantie

Nu extra

voordelig!

U bent van harte welkom bij:

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

Beleef bij ons de nieuwe 
Frank Walder voorjaarscollectie! 

Neem een heerlijk moment voor uzelf en 
bezoek op zaterdag 23 maart

van 10:30 – 16:30 uur de 
Frank Walder Fashion Moments!   

Onze mannequin(s) showt u persoonlijk de 
nieuwste collectie van Frank Walder en laat u de 

combinatiemogelijkheden zien. 
  

U ontvangt op deze dag bij besteding vanaf  
€ 99,00 een luxe Frank Walder shawl cadeau*. 
Bovendien maakt u met deze uitnodiging kans 

op diverse shop-tegoeden van €100,00. 

Wij zien u graag op zaterdag 23 maart.

Fashionmoments

LUXE FRANK WALDER SHAWL
(bij besteding van € 99.00)

Cadeau
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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.
  

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

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

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

 kentekenpapieren

? UW AUTO VERKOPEN ?
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en de West Varkenoordseweg, tilde 
ze me op het balkon van tramlijn 9, 
die als eerste voorreed. Het ‘sluisie’ 
was het verzamelpunt van vier 
tramlijnen; 9, 2, 3 en 12. De 2 en 
3 hadden een aanhangwagen en 2 
en 12 waren enkelgelede vierassers.
Vanaf het ‘sluisie’ reden ze al-
lemaal via de Varkenoordsebrug, 
Oranjeboomstraat, Stieltjesplein en 
Van der Takstraat naar een eigen 
vertrek- en eindpunt. Lijn drie 
reed naar de ‘apies’, waarmee ik 
Diergaarde Blijdorp bedoel, en 
de lijnen 9 en 2 naar het Centraal 
Station. Tramlijn 12 ging naar de 
Noordblaak/Korte Hoogstraat, waar 
modemagazijn Gerzon was. Moest 
je naar de Coolsingel, dan hoefde 
je op het ‘sluisie’ nooit lang te 
wachten en nam je de eerste lijn die 
voorreed.

Wereldreis
Mijn eerste kennismaking met 
het Noordereiland was dus vanuit 
een tingelende tram. Soms mocht 
ik met vader mee naar Krimpen 

aan den IJssel, naar oom Arie en 
tante Cor de Groot. Ze hadden een 
zolderwinkel aan huis en voor ons 
grote gezin was er altijd wel iets 
te kopen. Zeker als de postwissel 
van de kinderbijslag op de deurmat 
was gevallen. Dan gingen we met 
de tram naar Station Blaak om 
daar over te stappen in buslijn 34 
naar Capelle aan den IJssel. De bus 
stopte bij het veer Van der Ruit en 
daar voeren we over naar Krimpen. 
Dat was een machtige wereldreis, 
die dus altijd het Noordereiland op 
de route had. Er waren deur aan 
deur winkels en cafés, zowel links 
als rechts. Zowel heen als terug 
bekeek ik het allemaal aandach-
tig. Het was machtig mooi al die 
fietsers te zien laveren tussen de 
sleepwagens en de nog maar wei-

nige (vracht)auto’s op de weg en 
het smalle brugdek.
Ik was een jaar of negen toen ik 
van een buurjongen ongevraagd 
zijn op straat liggende fietsje leende 
en over de keienkopjes van de 
Rosestraat (wat een roteind) naar 
het Noordereiland peddelde. Thuis 
hadden we niets mobiel, vanwege 
ons grote gezin, laat staan een fiets.

Creatief
Als kind was ik creatief in het 
bedenken van oplossingen. Ik vond 
het Noordereiland, met aan alle 
kanten bruggenhoofden, schit-
terend en vooral die agent die met 
witte handschoenen zwaaiend het 
verkeer in goede banen leidde. Als 
binkie van veertien kreeg ik voor 
Het Vrije Volk een krantenwijk op 

het eiland. Dat heb ik enkele jaren 
volgehouden tot het ontvolken en 
woningafbraak zich in gang hadden 
gezet als voorlopers van de bouw 
van de Nieuwe Willemsbrug. Ik 
had veel visuele kennis vergaard op 
het eiland en die bleek uiterst waar-
devol toen ik twintig jaar geleden 
het boek ‘Noordereiland - Sigaar in 
de Nieuwe Maas’ schreef. Tien jaar 
later was het eiland onderdeel van 
het boek ‘blik Op Zuid’.

Poffen
Mijn vriend Peter Bakker bracht 
ook twee (bijzondere) boeken over 
zijn geboortegrond in de schappen 
van de boekwinkels. Zijn tweede, 
getiteld ‘Poffen - Verhalen van 
winkels op het Noordereiland’, 
presenteerden hij en zijn uitgever 
Fred Wallast (tevens oprichter en 
uitgever van dit blad) nog niet zo 
lang terug in café ‘t Haventje op de 
hoek van de Prins Hendrikkade en 
Sleephellingstraat. Er kwamen veel 
liefhebbers op af. Slijterszoon Peter 
Bakker - zijn vader was tientallen 
jaren beheerder van de slijterij A.J. 
van Heck en Co op de hoek van de 
Van der Takstraat en Prins Hendrik-
kade. Junior kent de rijk gescha-
keerde kring van middenstanders 
als geen ander. Hij bombardeerde 
‘t Haventje van Gerard en Berry 
Tindal tijdelijk tot zijn kantoor en 
interviewde daar ex-middenstan-
ders en/of hun nazaten en legde 
hun vaak bloemige verhalen vast.
In grote lijnen hadden ze allemaal 
letterlijk en figuurlijk af te rekenen 
met klanten die een keer in de week 
- als pa was thuisgekomen met zijn 
loonzakje - boodschappen afre-
kenden. Maar soms ook helemaal 
niet. Doorgaans kwam het allemaal 
dik in orde. De eilanders waren en 
zijn een fijn volk. Dat blijkt telkens 
weer als ik het eiland bezoek.

Er zijn nog boeken van Peter Bak-
ker te koop in ‘t Winkeltje van deze 
krant, 192 pagina’s op A4-formaat 
met ruim honderd bijzondere 
foto’s. Het kost 24,95 euro. Ook 
te koop bij café ‘t Haventje, Prins 
Hendrikkade 129 en diverse boek-
handels.

Reacties: reinw@telfort.nl 

Ooit was het Noordereiland wijk 1 van Rotterdam en behoorde volgens die nummering bij 
het centrum van de stad. Pas nadat ergens in de jaren zestig de huidige postcodenummering 
was ingevoerd, verdween het cijfer 1 onder de straatnaamborden. Het Noordereiland is een 
bijzondere wijk met een eigen en vooral rijke geschiedenis.

Het is een van mijn favoriete wijken, 
waar ik veel voetstappen heb liggen. 
Mijn eerste kennismaking was met 
mijn moeder. Ik zat net op de ‘grote 
school’, toen ze me meenam naar de 
nog schaarse winkels in het gebom-
bardeerde centrum van Rotterdam. 
Op het ‘sluisie’, bij de kruising Putse-
laan, Beijerlandselaan, 2de Rosestraat 

Feijenoordstraat in volle glorie, in 
de jaren zestig afgebroken  

Noordereiland
geliefde buurt

Uitgever Fred Wallast (links) en auteur Peter Bakker met zijn boek

Kent u deze nog?
Drink louter Kabouter. De Vettens bo-
terbiesjes. Tik tak Pontiac. De Wit wast 
witter dan de Wit wast. Erdal schoensmeer. 
Lorren, wie heeft er nog lorren, ik geef de 
hoogste waarde voor uw lorren. Boterkoek 
van Viool. Hoevels wassen en reinigen. 
Meer, Meest, Meester. Een tevreden roker 
is geen onruststoker. En betere waar, en tien 
procent, alleen de Gruijter maar, en elke 
week ‘n nieuwe kinderverrassing. Hutte-
man, Hutteman, valt er nog wat te slijpen? 
Banket van Gillet. Gele verf van trams is 
erg duur. ‘n Roelofswas voldoet u pas. Bak-
kie pleur. Kleren maken de man, Huisman 
(krijg) maakt de kleren. De Bijenkorf 
heeft het. Voor iets goeds, Bervoets. Koop 
Nederlandse waar, dan helpen we elkaar. 
Roddelen is ‘n rattenplaag. Lekko, van on-
deren. Vroeger waren er houten schepen en 
ijzeren mannen. C&A is toch voordeliger. 
Blijf kalm, rook Dr. Dushkind. Waxine-
lichtjes van Verkade. Droste pastiles. Op de 
markt is uw gulden ‘n daalder waard. Groen 
wit groen, veel werk weinig poen. Rolt 
beter, plakt beter, brandt beter. Melkboeren-
hondenhaar. U komt ook van Overmaas? 
Wasserij Van Dorp. Zwartjan de vakman. 
Wat Kan kan, kan Kan alleen. St. Maar-
tensdijk voor kolen. Van ouds bekend: ‘t 
Haantje. Van Nelle koffie en thee. Ik loop de 
benen uit m’n reet voor ‘n pakje Northstate. 
Esders kleding. Kitje kool. Bols, elke dag 
‘n glaasje. Heeft u klachten, zeg het ons. 
Bent u tevreden, vertel het anderen. Miss 
Blanche, de meid van de straat. Wat de bh 
is voor de borst, is HB voor de dorst. Beidt 
uw tijd. Van Rossums troost. Met naald en 
draad voor u paraat. Hees banket. Ringers 
bonbons. Drink per man steeds driekwart 
kan. Uw leven lang Hulstbehang. Wat 
Henkie niet meer lijmen kan, geef dat maar 
aan de vuilnisman. Uw was naar Borgh. Wat 
fijn, wat fijn, ‘n borrel van Florijn. Martin, 
man van ‘t houtje. Hou de zonzij. Of weet u 
er nog meer??

Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl

Het ‘sluisie’ op Hillesluis was een trefpunt van tramlijnen. Op de achtergrond de voormalige NS-locomotievenloods. 
Foto’s verzameling Rein Wolters



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 19 maart 2019pagina 20

Fashion Week

Maart
29-30

U bent van harte welkom om, onder het
genot van hapjes en drankjes, onze nieuwe

Collectie Brillen en Zonnebrillen van de Beurs
van Milaan vrijblijvend te komen bewonderem

Mocht U deze dagen beslissen een nieuwe bril
aan te schaffen, dan wacht U een

aangename verrassing!

Opti  Jean

TAXATERDAG
U de dromen; wij de cijfers
Zaterdag 23 maart bieden we een gratis waardebepaling aan... om te 
zien of uw dromen haalbaar zijn. 

Zolang de voorraad makelaars strekt...
www.taxaterdag.nl

Maak nu een afspraak:
010 - 453 59 20

Geen enkel huis is doorsee
dus komen we kort bij u langs
Maakt u 20 minuten voor ons vrij, dan komen we graag bij 
u langs op zaterdag 23 maart. De daarop volgende week 
werken we alle waarderapporten uit en vertellen wij u wat 
uw huis of appartement 
waard is. Gratis en vrijblijvend!

Meer weten of een afspraak maken? 
Bel 010 - 453 59 20 of mail naar totaal@remax.nl

Straatweg 30
Hillegersberg
3051 BG Rotterdam

totaal@remax.nl
www.remax-totaal.nl

3051 BG Rotterdam

Meer collectie zien of online winkelen? Ga naar stigter-tuinmeubelen.nl

KLAVERBAAN 84 BERKELSE POORT 17
2908 KD  CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2651 JX  BERKEL EN RODENRIJS
T: 010 - 418 50 79 T: 010 - 511 01 34

U vindt ons op 

ons nieuwe adres 

Klaverbaan 84 

2908 KD Capelle a/d IJsselKlaverbaan 84 

2908 KD Capelle a/d IJssel
Celvo platform loungeset  
Afmeting 250 bij 250 cm  
aluminium eucalyptushout 

van €1199 voor    € 999

Maartactie



Laatste kapitalistische erec-
tie
Als reactie op ‘Ken je dit nog’ van 5 
maart, en de bijdrage van Rinus van 
Lier, het volgende. Het was niet bur-
gemeester André van der Louw, maar 
de wethouder Ruimtelijke Ordening, 
Verkeer en Vervoer en Openbare Wer-
ken in Rotterdam Hans Mentink (van 
1972 tot 1984) die het Shell-gebouw 
omschreef als ‘laatste erectie van het 
grootkapitaal’ in Rotterdam. Dezelfde 
Mentink, die als advocaat en spindok-
ter optrad voor de latere burgemeester 
Peper toen die werd beschuldigd van 
onrechtmatige declaraties, die hij 
deels terugbetaalde, waarna mr. Men-
tink rondbazuinde dat Peper van alle 
blaam was gezuiverd. Een grossier in 
rare opmerkingen dus.

Dik Rondeltap
rondeltap@gmail.com

Nieuwe mode voor ouderen
Ja hoor! Nu moet ik ineens een sta-
tafel kopen. Een tafel om staand te 
lezen. Want zittend lezen is slecht 
voor je hart. En je krijgt er koude 
voeten van. Dat hebben de collega’s 
van de ziekzijn-faculteit ontdekt. Dus 
ik zal eens gaan kijken. Hij moet niet 
inklapbaar zijn natuurlijk, hij moet 
klaar staan. In de woonkamer. En ner-
gens anders. Verdraaid, ik ga op zoek. 
Maar plotseling schiet mij te binnen 
dat ik in 1969 al zoiets had gezien! 
Mijn kinderen waren vier en zes en 
ik mocht bij een heuse professor op 
bezoek komen. Die had een lessenaar 
op zijn kamer waar hij staand studeren 
kon! Terugkomend zei ik: “Zo’n huis 
wil ik ook, waar ik staand studeren 
kan.” Schaterend lachten beiden mij 
uit. Zij kenden papa niet anders dan 
liggend op de bank, met een boek, dat 
wel eens viel...

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Jeep (1)
Leuk verhaal in de vorige De Oud-
Rotterdammer over de achtergelaten 
oorlogsjeep van de geallieerden, in 
gebruik bij de politie aan de Char-
loisse Kerksingel. Op de foto staat 
echter geen Jeep uit WO 2, maar een 
naoorlogse jeep, waarschijnlijk een 
m38 of een vroege cj 5 jeep uit de 
jaren vijftig.

Harry Meijndert
harrymeijndert@ziggo.nl

Jeep (2)
Jan Blaauw schreef een mooi stuk 
over de Heilige Koe van het bureau: 
De Blauwe Jeep. Dat speelde zich af 
in 1952. Ik kan me herinneren dat er 
in die tijd (ik was een jaar of 8) zo’n 
zelfde blauwe Jeep van de politie 
rondreed met twee stuurwielen. Onge-
twijfeld om mensen rijles te geven. Ik 
vond dat een heel bijzonder gezicht. 
Overigens is de naam Jeep afgeleid 
het Amerikaanse General Purpose, 
Algemeen Gebruik, waarvoor de auto 
bedoeld was. Afgekort is dat GP en 
met Amerikaanse tongval uitgespro-
ken als JP oftewel Jeep.

Koert Wijnands
k.wijnands44@ucmail.nl

Jeep (3)
In 2015 verscheen een boekje ‘De 
jeeps van de Haagse politie’ van de 
hand van Hans van Wingerden en Jan 
Hogendoorn, met veel foto’s, statis-
tieken en beschrijvingen. Gedrukt 
bij POD-drukkerij, NBD/Biblion, 
Zoetermeer. In juni 1946 kocht de 
Haagse verkeerspolitie dertig jeeps, 
“omdat het veilig verkeer in onze stad 
ons zo ter harte gaat”, aldus inspecteur 
Kleysing.

Jan van Es, stadsfotograaf
Goudenregenzoom 90
2719 HD Zoetermeer

Bananen
Het verhaal lezend van Leen van Win-

kelhof in nummer 4-2019 over onder 
andere het lossen van bananen, maakte 
bij mij een herinnering los. Begin 
jaren 50 mocht ik met mijn vader mee 
naar de haven, omdat hij in zijn trailer 
bananen moest laden die naar han-
delaren in Rotterdam en Amsterdam 
gebracht moesten worden. Hij werkte 
bij Stam & Feijtel, een verhuisbedrijf 
aan de Kootsekade in Hillegersberg. 
De bananen werden nog aangevoerd 
als trossen; zoals ze van de palmen 
waren geoogst. Lossers liepen met één 
zo’n tros op de schouder via een loop-
plank zo uit het schip naar de trailer 
en kieperden de tros in de met stro ge-
vulde laadruimte. Het aantreffen van 
slangetjes en spinnen in de lading was 
geen bijzonderheid. Als de trailer vol 
was, vertrokken we, meestal ‘s avonds 
laat, naar de inkopers. Daar droegen 
mijn vader en zijn collega’s de trossen 
een voor een op de schouder vanuit 
de trailer de loods in. Heel toevallig 
viel zo’n grote tros soms en brak in 
tweeën. De inkoper was in die gebro-
ken tros niet geïnteresseerd en stond 
toe dat mijn vader die meenam naar 
huis. En zo hingen bij ons in de me-
terkast soms trossen met zeer groene 
bananen ter rijping. Het gevolg was 
echter ook dat alle bananen vrijwel 
tegelijk rijp werden. Zodoende kreeg 
ik ‘s morgens pap met banaan, ‘s mid-
dags brood met banaan en ‘s avonds 
vla met banaan. Je kunt dus zeggen 
dat ik groot geworden met bananen en 
dat was prima, want verder was er niet 
veel te eten. Al met al vind ik bananen 

nog steeds lekker.

C.N. van Geest
06-49610249
cnvangeest@gmail.com

Expositie Terbregge
Voor haar jaarlijkse expositie heeft de 
historische commissie van Terbregge’s 
Belang dit jaar als thema gekozen; de 
Terbregseweg. Er is onderzoek gedaan 
naar het ontstaan van de Terbregse-
weg. Bewonerslijsten uit 1930 tot 
1939 zijn uitgeplozen en nagegaan is 
wanneer er gebouwd is. Al deze zaken 
worden toegelicht op de expositie. 
Er zijn foto’s, verhalen over vroegere 
bewoners van de Terbregseweg, een 
tijdlijn van gebeurtenissen en kaartma-
teriaal. De expositie is zondag 24 
maart in het gebouw van speeltuinver-
eniging Terbregge, Landstraat 9 van 
13.00 tot 17.00 uur. Heeft u infor-
matie, foto’s of verhalen, dan bent u 
uiteraard van harte welkom. Leden 
van de historische commissie scannen 
graag uw foto’s en horen uw verhalen 
aan. Tijdens de expositie is informatie 
beschikbaar van Stedebouwkundig 
Wijkbehoud en kunt u het boek kopen 
over 100 jaar Terbregge’s Belang en 
andere boeken.
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Bakken op een fikkie
A. van der Maas-de Reus krabbelde zich 8 maart bij het opslaan van De Oud-Rot-
terdammer eens flink achter de oren vanwege een foto van padvinders tijdens een 
kampeervakantie. “De jongen zou mijn man geweest kunnen zijn, maar zeker weten 
doe ik het niet. Ik heb de foto aan vrienden laten zien en hen ondervraagd, maar die 
hebben ook hun twijfels. Helaas kan ik het aan niemand meer vragen, omdat mijn 
man en zijn ouders overleden zijn.’’

Francien Teunisse - de Vries (francienteunisse@gmail.com) mailt: “De jongen op de 
foto is Paul Schröder, de oudere broer van mijn jeugdvriendinnetje Edith. De foto zit 
ook in mijn fotoalbum en wordt nog best vaak bekeken en besproken. De kiek is ge-
maakt op 12 augustus 1962 op het terrein van de Wilgenplas. Dat staat er bijgeschre-
ven door mijn moeder in mijn fotoalbum uit die tijd. Wie zijn wij? Ik ben Francien 
Teunisse - de Vries en hij is Paul Schröder. Wij woonden met onze families allebei 
in de Ribeslaan: ik op nr. 91 en hij op 41. Paul is een paar jaar ouder dan ik en zat op 
de katholieke verkennersgroep, die een houten onderkomen had op het modderveldje 
aan de Rododendronstraat in Schiebroek, waar nu het voormalig zusterhuis van het 
‘nieuwe’ SFG ziekenhuis staat. De Schiebroekse (toen nog) padvinderij groep(en) 
organiseerden jarenlang een open dag. In mijn herinnering op het grasveld voor het 
voormalig Wilgenplas treinstation. Welpen en verkenners gaven die dag allerlei demonstraties: van vuurtje stoken en pannenkoeken bakken (wat 
wij op de foto aan het doen zijn) tot sjorren met takken en touw, tenten bouwen en aan allerlei spelletjes; en iedereen mocht meedoen. Ik zat toen bij de kabouters en 
padvindsters van de meisjesgroep Icarus IHS, die nog in de kelder van de Goede Herderkerk huisde. Later werd deze padvinderij-demonstratiedag jarenlang tijdens 
het Pinksterweekend door alle Schiebroekse - jongens en meisjes padvindersgroepen georganiseerd in het nieuwe Schiebroekse Park, langs de vijvers. De jongens 
bouwden touwbruggen en zorgden dat iedereen tenten kon neerzetten. In 1964 werden, met veel hulp van alle ouders, voor ons aan de Hoge Limiet diverse clubhuizen 
gebouwd, die inmiddels allemaal alweer vervangen zijn door nieuwe gebouwen. Het laatst vernieuwde gebouw, enige jaren geleden, was het aloude Icarus IHS/Klaas 
Kitten-gebouw uit 1964. Let wel: jongens en meisjes waren in die jaren nog strikt gescheiden. Ook had ieder geloof zijn eigen club. Laten was het gewoon dat padvin-
ders- en padvindstersverenigingen gemengd waren en samen optrokken. Ze kregen andere namen en andere speltakken. Ook mijn kinderen waren in de jaren tachtig 
en negentig jarenlang lid van de scoutinggroep Klaas Kitten aan de Hoge Limiet. Ik kan mij nog goed herinneren dat deze foto gemaakt werd en ik aanwijzingen kreeg 
van de fotograaf, hoe ik met het bordje versgebakken pannenkoeken in de hand naast Paul moest gaan zitten. Ik woon nu op de plaats waar ik als kind naar de filmmid-
dagen in de Brandaris ging en de Avondvierdaagse begon en eindigde. Op het naastgelegen pleintje rolschaatste ik voordat het Rododendronplein werd aangelegd. Ik 
woon er alweer 66 jaar met veel plezier en met zoveel herinneringen aan MIJN Schiebroek!”

 

Oelewappers
Mijn moeder las het stukje over carnaval in jullie blad. Ze liet het mij zien en 
al snel wisten wij wie de kinderen zijn op de foto van de Oelewappers. Ieder 
jaar, we hebben foto’s van 1965 tot en met 1968, vierden wij met ons gezin 
carnaval met de KK katholieke kring in het Groothandelsgebouw, waar mijn 
vader destijds werkte. Dus op de foto staan mijn zusje, buurtkindjes, neefjes 
en nichtjes, die tezamen een carnavalband uitbeelden.

Annemieke van Lieshout
annemieke@vanlieshout.eu



Clubbladen
Na het verhaal over de clubbladen 
van Rotterdamse verenigingen (De 
Oud-Rotterdammer, 16-10-2018) 
heeft het Stadsarchief Rotterdam een 
behoorlijke hoeveelheid periodieken 
ontvangen van particulieren. Onder 
andere van Neptunus, Eurosport, 
Sparta, Feyenoord, OVV en VOC zijn 
grote aanvullingen op de bestaande 
collectie ontvangen. Helaas is van de 
kleinere amateurverenigingen weinig 
tot niets binnen gekomen. Dit is jam-
mer, omdat amateurverenigingen van 
het kaliber HOV, RFC, HION, Aeolus, 
Xerxes, Leonidas, Steeds Hooger, 
Alexandria’66, De Musschen, DHZ, 
DRL, DCL, Overmaas, CVV, IJVV De 
Zwervers en Belvedère een grote regi-
onale betekenis hebben (gehad) voor 
het voetbal in Rotterdam. Er moet dus 
nog wel het een en ander aan perio-
dieken bij particulieren in bezit zijn. 
Reden genoeg de oproep nog eens te 

herhalen. Bent u of kent u mensen die 
in het bezit zijn van materiaal over 
verenigingen uit de regio Rotterdam, 
neem dan contact op voor het maken 
van een afspraak in het Stadsarchief 
Rotterdam. In principe zoeken we 
clubbladen, programma’s en meer 
van dergelijk gedrukt werk. Stuur uw 
reacties en/of vragen bij voorkeur 
per e-mail onder vermelding van uw 
naam en een korte beschrijving naar 
reneschouten1977@hotmail.com.

Verruimde openingstijden, 
meer torenbeklimmingen
Het voorjaar is dan nog niet officieel 
begonnen, maar de Laurenskerk opent 
vanaf 1 maart haar deuren weer om 
10.00 uur in plaats van 11.00 uur. De 
wintertijd in de Laurenskerk is daar-
mee alweer voorbij! Dit betekent dat 
bezoekers van dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 t/m 17.00 uur dit monument 
vol verhalen kunnen bezoeken. Ook 

is het vanaf maart weer mogelijk op 
woensdagmiddagen en zaterdagen 
de ruim 300 traptreden te beklimmen 
naar het dak van de Laurenstoren. 
Voorheen waren de torenbeklimmin-
gen pas mogelijk in april. Hiermee 
biedt de Laurenskerk aan meer Rot-
terdammers de mogelijkheid de toren 
te beklimmen, het ‘verhaal van de 
toren’ te horen en te genieten van het 
uitzicht. Voor alle Rotterdampashou-
ders blijft het ook dit jaar mogelijk de 
toren éénmaal gratis te beklimmen.

Rotterdamse kinderboeken
Met vier oud-Rotterdammers hebben 
wij de Werkgroep Rotterdamse Kin-
derboeken opgericht. Bij ons kwam de 
vraag op of er een typisch Rotter-
damse kinderliteratuur/lectuur bestaat 
en zo ja, wat daarvan de kenmerken 
zijn. Gezien onze leeftijd (rond de 
zeventig) richten wij ons op de peri-
ode 1900-1965. Uiteraard hebben we 
zelf al het nodige speurwerk verricht, 
Van Abkoude, Van Iependaal, Brusse, 
Doodewaard-Godschalk, Anth. Van 
Kampen, Grashoff, Nierop en Wim 
van Helden zijn bekend. Ook de strips 
van G.Th. Rotmann en Wim Meuldijk 
hebben we al. Maar er zijn vast nog 
meer kinderboeken (of boeken over 
kinderen) die in Rotterdam spelen. 
Met name Rotterdamse meisjesboeken 
zijn naar ons bevinden zeer schaars, 
evenals Rotterdamse strips. Onze hoop 
is dat de lezers van De Oud-Rotter-
dammer onze lijst kunnen aanvullen 
en de titels plus schrijvers willen 
mailen naar d.venema@casema.nl. Als 
er al eerder publicaties over dit onder-
werp zijn geweest, zijn we daar ook in 
geïnteresseerd. Op termijn willen we 
de resultaten publiceren op internet, in 
DOR en eventueel andere media.

Dick Venema

Zevende reünie bleekneusjes
In mei 2019 is het 74 jaar geleden 
dat er in 1945 een eind kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. Het Rode Kruis 

en de Deense organisatie Red Barnet 
(Red de kinderen) hebben er toen voor 
gezorgd, dat o.a. Nederlandse kinde-
ren (de bleekneusjes) naar Denemar-
ken werden uitgezonden. Het was de 
bedoeling, dat zij lichamelijk zouden 
aansterken en geestelijk alle ellende 
van de oorlog even zouden vergeten. 
Donderdag 11 april 2019 organiseren 
de bleekneusjes samen met de Deense 
Zeemanskerk te Rotterdam een bij-
zondere reünie. Dit is inmiddels de ze-
vende keer in de Deense Zeemanskerk 
en volgend jaar doen we het nogmaals. 
Wij zoeken daarom de uitgezonden 
kinderen van toen (de bleekneusjes). 
Tijdens een gezellig samenzijn kan 
men dan over zijn/haar ervaringen van 
gedachten wisselen. Tot ziens in de 
Deense Zeemanskerk

Els & Philip Vink (bleekneusje)
ph.wvink@ziggo.nl of 06-19843065 
of info@kirken.nl

Feestavond COAL
De Rotterdamse voetbalvereniging 
COAL wordt 14 april 100 jaar. Wij 

vieren dit zaterdag 13 april met een 
feestavond voor leden, oud-leden 
en donateurs. Aanvang 20.00 uur in 
ons clubgebouw aan de Oldegaarde 
353. Het wordt een gezellige avond 
met live muziek, een hapje en een 
drankje. Wilt u erbij zijn? Dan horen 
wij dat graag zo spoedig mogelijk. 
Aanmelden bij: Arie Blok, arie-
blok7@outlook.com, 0180-313278 of 
06-53439054 of Pieter den Rooijen, 
denrooijen@planet.nl, 06-18106840. 
Graag melden of u alleen komt of met 
partner. Entree 10 euro per persoon. 
Hiervoor krijgt u vijf consumptie-
bonnen, hapjes en live muziek. Uw 
betaling graag uiterlijk 31 maart op 
rekening NL95INGB0000008883 
t.n.v. penningmeester RVV Coal, 
Rotterdam.

Arie Blok
namens de organisatiecommissie
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Wie staat er op deze foto?
Deze foto ontving ik van een hbs-vriend. Genomen rond 1952. Het is één van 
de hoogste klassen van de Koningschool, Frankendaal in Rotterdam Zuid. 
Meester Frenk en 29 leerlingen. De jongens en meisjes gingen door naar de 
ulo, mulo, mms en hbs. Kon of wilde je niet, dan ging je naar de ambachts-
school en werd je een vakman. Kom daar tegenwoordig eens om. Ik herinner 
mij nog orde en gezag en vergelijk dat met het verziekte onderwijs van nu. Ik 
sta op de bovenste rij (3e van rechts). Tweede van rechts op de onderste rij is 
Jos Brink. Een aantal namen komt mij bekend voor, maar ik weet niet meer 
wie bij welke naam hoort. Ik denk dat no.11 Hennie Both moet zijn, de zus 
van Kees Both. Herkent iemand zichzelf of anderen en wil mij dat vertellen?

Aad van der Staal, Oeverzwaluw 7, 4411 GD Rilland

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.

Foto’s WBR gezocht
Ik zoek meerdere foto’s van deze fietsenwinkel. Het is van de WBR op de 
Beijerlandselaan. Omstreeks 1955. Gaarne wacht ik uw reacties af.

Ronald Kanselaar
rrkanselaar@telfort.nl

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Horizontaal
1. deel van een fiets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 14. grasland; 15. aluminium (scheik. afk.); 
17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (afk.); 22. nachthemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. 
keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 37. schudmand 
voor graan; 38. warme drank; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. staat in Amerika; 44. glazen verpakking; 46. betaal-
middel; 47. lichte herenoverjas; 48. pas in dienst gestelde soldaat; 49. Engelse edelman; 50. plaats in Gelderland; 52. bouw-
steentjes voor kinderen; 54. wasbekken; 56. hazenslaap; 58. draagbare computer; 61. alsmede; 62. Servische munt; 64. soort 
dakbedekking; 65. haarbos; 67. dierengeluid; 68. opstootje; 70. ontvangstbewijs; 72. kolenemmer; 73. keukendoekje; 76. zwaar 
en lomp; 77. verbrandingsrest; 78. staat of natie; 79. land in Azië; 81. Frans lidwoord; 82. platte zeevis; 83. plaats in Duitsland; 
84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. vakman die etalages inricht; 87. uitwas aan eikenblad.
 
Verticaal
1. kinderbeveiliging; 2. paardenslee; 3. aardkluit; 4. meertje; 5. landvoogd; 6. insectenetend zoogdier; 7. godsdienstig gebouw; 8. 
verdriet (misère); 9. roem; 10. Chinese munt; 11. zenuwachtig; 16. paleis in Apeldoorn; 18. hoogste punt van een huis; 20. dun 
en mager; 21. tuinafscheiding; 23. bladader; 25. huisdier; 26. wild zwijn; 27. deel van camera; 29. deel van servies; 32. met zand 
gevulde tijdmeter; 34. duivenhok; 36. klagend geluid; 37. oeverkant; 39. gezongen toneelspel; 40. rangtelwoord; 42. kookgerei; 
43. voorziening in een auto; 45. tennisterm; 46. vrijgevig; 51. waterdoorlatend; 53. bitter lichaamsvocht; 54. plaats waar iets lekt; 
55. schijf of part; 56. telwoord; 57. boterton; 59. plaats in Gelderland; 60. Frans automerk; 62. onweersverschijnsel; 63. leuning 
van een schip; 66. muurholte; 67. kerkelijke straf; 69. apensoort; 71. halsboord; 73. schildknaap; 74. droogvloer; 75. stevig stuk 
hout; 78. plezier; 80. kloosterzuster; 82. rondhout; 85. woensdag (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het extreem vroege mooie weer dit jaar en het gevolg daarvan 
en luidt:

De natuur ligt weken voor op schema 

Zeer velen hadden deze oplossing goed. Uit al die goede inzenders lootten wij vijf winnaars die ieder twee toegangs-
kaarten krijgen toegestuurd voor het optreden van Johan Adams tijdens het zondagochtendconcert van 24 maart in 
De Doelen. Hij brengt daar een tribute, een muzikaal eerbetoon aan zanger en gitarist John Denver. De prijswinnaars 
zijn: W. van Ravens, Ans Halter, Margreet Volk, P.J. Vollaard en H.J. Leening.

Voor de puzzel van deze keer hebben we weer eens vijf boeken 
klaarliggen voor de winnaars. Het betreft het boek Rotterdam 
Oude en Nieuwe Westen Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw 
van Tinus en Bep de Does. Met leuke herkenbare foto’s uit deze 
Rotterdamse wijken.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan 
voor DONDERDAG 28 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.deoudrotterdammer.nl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

28 39 13 48 43 , 62 83 54 40 23 7 86 79 24

37 74 26 5 20 66 21 50 56 49 77 80 47

Horizontaal 1. deel van een fiets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 14.
grasland; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (afk.); 22. nacht-
hemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 37. schudmand voor
graan; 38. warme drank; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. staat in Amerika; 44. glazen verpak-
king; 46. betaalmiddel; 47. lichte herenoverjas; 48. pas in dienst gestelde soldaat; 49. Engelse edel-
man; 50. plaats in Gelderland; 52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. wasbekken; 56. hazenslaap; 58.
draagbare computer; 61. alsmede; 62. Servische munt; 64. soort dakbedekking; 65. haarbos; 67. dier-
engeluid; 68. opstootje; 70. ontvangstbewijs; 72. kolenemmer; 73. keukendoekje; 76. zwaar en lomp;
77. verbrandingsrest; 78. staat of natie; 79. land in Azië; 81. Frans lidwoord; 82. platte zeevis; 83.
plaats in Duitsland; 84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. vakman die etalages inricht; 87. uitwas
aan eikenblad.

Verticaal 1. kinderbeveiliging; 2. paardenslee; 3. aardkluit; 4. meertje; 5. landvoogd; 6. insectenetend
zoogdier; 7. godsdienstig gebouw; 8. verdriet (misère); 9. roem; 10. Chinese munt; 11. zenuwachtig;
16. paleis in Apeldoorn; 18. hoogste punt van een huis; 20. dun en mager; 21. tuinafscheiding; 23. bla-
dader; 25. huisdier; 26. wild zwijn; 27. deel van camera; 29. deel van servies; 32. met zand gevulde
tijdmeter; 34. duivenhok; 36. klagend geluid; 37. oeverkant; 39. gezongen toneelspel; 40. rangtel-
woord; 42. kookgerei; 43. voorziening in een auto; 45. tennisterm; 46. vrijgevig; 51. waterdoorlatend;
53. bitter lichaamsvocht; 54. plaats waar iets lekt; 55. schijf of part; 56. telwoord; 57. boterton; 59.
plaats in Gelderland; 60. Frans automerk; 62. onweersverschijnsel; 63. leuning van een schip; 66.
muurholte; 67. kerkelijke straf; 69. apensoort; 71. halsboord; 73. schildknaap; 74. droogvloer; 75. ste-
vig stuk hout; 78. plezier; 80. kloosterzuster; 82. rondhout; 85. woensdag (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Ansichten en oorlogsfoto’s
Van rolstoel afhankelijke man vraagt 
voor zijn hobby oudere Nederlandse 
ansichtkaarten en oorlogsfoto’s, pam-
fletten en dergelijke.

J.N.M. van Leeuwen
lions.lr@kabelfoon.nl
0174-246148

Henk Martini
Ik ben op zoek naar oud-Rotterdam-
mers die Henk Martini hebben gekend 
en degene met wie hij een relatie heeft 
gehad en samengewoond in de periode 
1929 tot 1945. Zij was een Engelse 
vrouw met de naam Elisabeth Wayson 
(zij was officieel gehuwd met Jan 
Jacobs van Rijn, een varensgezel uit 
Maassluis). Op 21-11-1931 werd te 
Rotterdam een kind uit dit samenzijn 
geboren met de naam Hendrik van 
Rijn, deze naam omdat zijn moeder 
Elizabeth niet was gescheiden van 
haar ex man J.J. v. Rijn. In 1945 is Eli-
zabeth in Rotterdam overleden en haar 
zoon Hendrik (werd Henkie genoemd) 
is met mijn vader Hendrik vertrok-
ken naar Vlaardingen. Daarvandaan 
is, volgens verhalen uit de familie, 
Henkie opgehaald door zijn familie 
uit Engeland (de Waysons). Daarna 
is er geen contact meer geweest en 
is er ook niets meer te vinden in de 
Gemeentelijke administraties van 
Rotterdam en Vlaardingen. Er is wel 

een spoor dat leidt naar een Hendrik 
van Ryn, die gehuwd zou zijn in de 
jaren ‘50 in Nuneaton in Engeland met 
Kathleen Flanaghan. Enige zekerheid 
hierover is er nog niet. Dus hoop ik nu 
dat er nog iemand is die zich iets kan 
herinneren of misschien in de buurt bij 
hen heeft gewoond. Ik ben benieuwd.

Henk Martini
Opzoomerlaan 76
3221 AP Hellevoetsluis
06-47835341

Biljarten
Vroeger waren er cafés-biljart, maar 
die heten tegenwoordig eetcafé en het 
biljart is verdwenen. Vroeger waren 
er specifieke biljartcafés met twee of 
meer tafels. Tegenwoordig zijn dat 
dartcafés. Conclusie: de gelegenheid 
het leuke en fijne spelletje buiten 
verenigingsverband te spelen, wordt 
steeds beperkter. Maar er is een uit-
weg! Biljartvereniging de Vijfsluizen 
biedt u de mogelijkheid, die in de 
cafés niet meer te vinden is, in de 
behoefte van uw hobby te voorzien. 
Onze vereniging speelt op maandag-
avond in wijkcentrum de Bijenkorf 
aan de Reigerlaan 100 in Vlaardingen 
van 19.00 tot 22.00 uur. Daarnaast 
neemt de vereniging deel aan een 
aantal externe toernooien, zoals de 
Maassteden Bokaal in de sporthal van 
Schiedam en de Jansson Bokaal die 

wordt gespeeld bij de volkstuinvereni-
ging aan de Marathonweg. Lid worden 
van onze vereniging en daardoor weer 
kunnen genieten van het oeroude spel-
letje kan door u via email op te geven 
bij de secretaris van onze vereniging. 
Ook het sociale contact is belangrijk 
en staat bij ons, naast het biljarten, 
voorop. Dus, liefhebbers, wacht niet 
af en word lid van onze vereniging. 
Ook kunt u nadere informatie verkrij-
gen. Neem hiervoor contact op met: 
abvanispelen@outlook.com of bel 06-
44736916. U bent van harte welkom.

Diapresentatie over Zuidwijk 
en Smeetsland
Zondag 31 maart om 14.00 uur is 
in partyboerderij Het Wapen van 
Degenkamp aan de Dordtsestraatweg 
577 een diapresentatie over Zuidwijk 
en het dorp Smeetsland, dat gebouwd 
werd in 1941. Er zijn dia’s te zien 
van onder andere de Horstenbuurt 
in de jaren ‘70 en ‘80, waaronder de 
Langenhorst, Oldegaarde, Slinge, Ha-
vikshorst, Ludenhorst, Eigelhorst en 
Diepenhorst. De dia’s van Smeetsland 
tonen onder andere de Jan Vrijlandt-
singel, Ramaerstraat, Mr. Arend van 
der Woudenslaan, Molenvliet, 1e en 
2e Opbouwstraat en Herweijerstraat. 
De entree is 2,50 euro, inclusief kop 
koffie met gebak. U kunt ook reserve-
ren bij: Bep en Tinus de Does, Korte 
Kromhout 50, 3075 DM Rotterdam, 

010-4855318 of 06-15668177.

Fototentoonstelling
Van 3 tot 28 april is in partyboerderij 
het Wapen van Degenkamp aan de 
Dordtsestraatweg 577 de fototen-
toonstelling Tuindorp De Vaan, van 
Weiland tot Woonbuurt te zien. De 

foto-expositie is te bezichtigen op 
woensdag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis. 
Meer informatie: Tinus en Bep de 
Does, 010-4855318 of 06-15668177.

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Historie van Prins Alexander
Kom zaterdag 23 maart naar de expositie van de Historische Vereniging Prins 
Alexander (HVPA) en laat je meenemen op een reis door de geschiedenis van 
de Prins Alexanderpolder. De meeste bewoners van dit gebied kennen het 
alleen zoals het er nu uitziet en beseffen niet dat het een levendige geschiede-
nis heeft. In de expositie laat de HVPA in vogelvlucht zien hoe de polder zich 
heeft ontwikkeld vanuit de prehistorie: van Veenmoeras tot Polderstad. Door 
dat boeiende kijkje in de historie gaat de polder veel meer leven.
Deze popup-expositie markeert tegelijkertijd de officiële opening van de 
nieuwe ruimte van de HVPA en is gekoppeld aan een boekenmarkt met veel 
interessante boeken over Rotterdam. Tijd: van 14.00-17.00 uur. Plaats: het 
Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342. De toegang is gratis. Foto: 
Kralingseveer omstreeks 1900.
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Horizontaal 1. deel van een fiets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 14.
grasland; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (afk.); 22. nacht-
hemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 37. schudmand voor
graan; 38. warme drank; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. staat in Amerika; 44. glazen verpak-
king; 46. betaalmiddel; 47. lichte herenoverjas; 48. pas in dienst gestelde soldaat; 49. Engelse edel-
man; 50. plaats in Gelderland; 52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. wasbekken; 56. hazenslaap; 58.
draagbare computer; 61. alsmede; 62. Servische munt; 64. soort dakbedekking; 65. haarbos; 67. dier-
engeluid; 68. opstootje; 70. ontvangstbewijs; 72. kolenemmer; 73. keukendoekje; 76. zwaar en lomp;
77. verbrandingsrest; 78. staat of natie; 79. land in Azië; 81. Frans lidwoord; 82. platte zeevis; 83.
plaats in Duitsland; 84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. vakman die etalages inricht; 87. uitwas
aan eikenblad.

Verticaal 1. kinderbeveiliging; 2. paardenslee; 3. aardkluit; 4. meertje; 5. landvoogd; 6. insectenetend
zoogdier; 7. godsdienstig gebouw; 8. verdriet (misère); 9. roem; 10. Chinese munt; 11. zenuwachtig;
16. paleis in Apeldoorn; 18. hoogste punt van een huis; 20. dun en mager; 21. tuinafscheiding; 23. bla-
dader; 25. huisdier; 26. wild zwijn; 27. deel van camera; 29. deel van servies; 32. met zand gevulde
tijdmeter; 34. duivenhok; 36. klagend geluid; 37. oeverkant; 39. gezongen toneelspel; 40. rangtel-
woord; 42. kookgerei; 43. voorziening in een auto; 45. tennisterm; 46. vrijgevig; 51. waterdoorlatend;
53. bitter lichaamsvocht; 54. plaats waar iets lekt; 55. schijf of part; 56. telwoord; 57. boterton; 59.
plaats in Gelderland; 60. Frans automerk; 62. onweersverschijnsel; 63. leuning van een schip; 66.
muurholte; 67. kerkelijke straf; 69. apensoort; 71. halsboord; 73. schildknaap; 74. droogvloer; 75. ste-
vig stuk hout; 78. plezier; 80. kloosterzuster; 82. rondhout; 85. woensdag (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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HALLO 
HOOSBUIHELDEN:
WE MOGEN 
WEER STEMMEN!
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