
  Wist u dat mijn allereerste 
professionele vervoermid-
del een transportfiets was? 
Nee, natuurlijk niet. Hoe zou 
u dat moeten weten? Ik denk 
zelfs dat zeker de helft van de 
lezers geen idee heeft waar ik 
het over heb. Maar dat leg ik 
wel even uit. Je hebt van die 
postcodeloterijfietsen en daar 
leek ie wel op. Met zo’n baga-
gedrager op het voorwiel. Wel 
een stuk zwaarder. En hele-
maal zwart en met heel dikke 
banden, een dubbele stang en 
terugtraprem.  

  Ik reed daarmee bij De Gruyter aan 
de Lusthofstraat in Kralingen, één van 
de eerste supermarkten in de jaren 
zestig. Voor de oudere lezers met de 
welbekende zin: ‘En beter waar en 
tien procent, alleen De Gruyter’ en 
natuurlijk met het snoepje van de 
week. Ik werkte daar op zaterdag en 
in de schoolvakantie als vakkenvul-
ler. Was er bijvoorbeeld een oudere 
dame die veel boodschappen had, dan 
regelde mijn chef als extra service die 
bezorgdienst.
Ik was zo’n jongen waar de ouders 
zich eigenlijk geen raad mee wisten. 
Ze hadden al twee zonen, waarvan de 
een voor ingenieur leerde op de hts 
en de ander in Leiden studeerde voor 
doctor in de wis- en natuurkunde. En 
een dochter die op de kweekschool 
voor onderwijzeres leerde, maar 
doorging naar de Sociale Academie. 
Net als mijn jongere broer. Voor wat 
voor werk? Ik had geen idee. Nog niet 
trouwens, maar ze verdienden er goed 
hun brood mee. Ik heb daar eerlijk 
gezegd nooit mee gezeten. Ik kon en 
wist dingen die zij niet konden en 
wisten en andersom. Ik was niet dom, 
maar veel te speels om goed te leren. 
Ik had duidelijk andere prioriteiten.
Nee, wat dat betreft was ik een beetje 
het zwarte schaap van de familie. Het 
begon al met twee keer doubleren op 
de lagere school. Nou, dan weet u het 
wel. School vond ik maar niks. Ik was 
er diep ongelukkig.
Mijn moeder verzuchte wel eens 

wat er toch van die jongen terecht 
moest komen. Nou, wat dacht u van 
bijrijder en later vrachtwagenchauf-
feur? Toch een droom van mij, zo’n 
baan. Maar dat was tegen het zere 
been van mijn ouders. Nee, je zal toch 
een vak moeten leren met een echt 
diploma. Belangrijk hoor. Vrachtwa-
genchauffeur kon iedereen worden en 
was, zeker in die tijd, voor velen een 
beroep van minder allooi. Maar ik had 
geen idee welk vak dan. Een oom kon 
me wel gebruiken als hulpje bij zijn 
loodgietersbedrijfje. Het vak leerde hij 
me dan wel tijdens het werk. Maar dat 
zag ik niet zitten.

     Kruiwagen 
Ik wilde het liefst alleen maar buiten 
werken. Enfi n, er kwam een nieuwe 
tuinbouwschool aan de Havelandstraat 
in Rotterdam. Professor Hugo de 
Vriesschool, die later verhuisde naar 
de Boszoom en dat moest hem dan 
maar worden. Het werd dus hovenier 
of beter gezegd tuinman.
Wonderlijk genoeg leerde ik tijdens 
mijn stage bij allerlei hoveniersbedrij-
ven, verschillende transportmiddelen 

te gebruiken. Wat dacht u van een 
kruiwagen? Die zijn best zwaar vol 
met aarde of zand. Het was nog een 
hele kunst in evenwicht te blijven op 
dat ene wiel en via smalle planken een 
stoepje op, door een sjiek woonhuis 
in Kralingen met prachtige marmeren 
gangen te rijden, waar de hulp met wit 
schortje paniekerig aanwijzingen gaf. 
En dit alles om de achtertuin van een 
dure rijtjeswoning op te hogen. En la-
ter die handkar van de gemeente plant-
soenendienst in Rotterdam waar ik een 
paar maanden stage liep en afgevallen 
bladeren bijeen moest harken. Een 
zware houten kar met ijzerbeslagen 
houten wielen. Rammelend over de 
kinderkopjes. Die kar steunde op een 
verticale houten balk als ie stil stond. 
Dat was tevens de rem als je wat hard 
van een brug of helling dreigde te 
rijden. Met je hele gewicht hing je op 
die kar, zodat die balk, glijdend over 
de stenen, de boel wat afremde.

   Bakfiets 
Nee, dan was later bij dat hoveniers-
bedrijf, de fi rma Boxman in Kralingen 
waar ik kwam te werken, de bakfi ets 

een hele vooruitgang. Je trapte je een 
ongeluk als je, staand op de trappers, 
een hol op moest, maar je kwam ten-
minste vooruit. Remmen was andere 
koek. Met die hendel tussen je benen, 
die alleen het achterwiel blokkeerde, 
had je bij veel vaart een behoorlijk 
lange remweg. Zeker toen ik eens 
een bak kiezels moest laden bij Van 
den Velden in de Struisenburgstraat 
bij de Oostzeedijk. Ik zie nog die kar 
onder die trechter gigantisch door 
zijn vering gaan door het gewicht. De 
banden bijna plat. Ik had doodsang-
sten bij de afrit vanaf de Honingerdijk 
de Hofl aan in. Dat ging veel te hard. 
Gelukkig snelden bijtijds een paar 
potige bouwvakkers toe om te helpen, 
anders had het nog lelijk kunnen afl o-
pen. Zoals toen ik met een gemotori-
seerde bakfi ets reed. Weer een trapje 
hoger in de transportwereld. Met èèn 
hand aan het stuur en de andere aan 
de gashendel bij de handrem tussen je 
benen. De natte tramrails op de Ou-
dedijk trachtend te ontwijken. En in 
de bak een zware boomstam die door 
zijn gewicht en rollend naar mijn kant, 
de bakfi ets onbestuurbaar maakte, 

waardoor ik met een rotvaart een 
lantaarnpaal raakte. Raakte? Ik vloog 
bijkans die paal in. Het liep wonder 
boven wonder ook nog goed af.

   Van Gend en Loos 
Ik heb vier jaar gewerkt als tuinman 
in Kralingen en Hillegersberg. Wijken 
waar ze een tuinman nog goed konden 
betalen. Maar rijk werd je er niet van. 
Niet dat ik daar op uit was hoor, maar 
ook niet gelukkig. Toen ik op een 
goede dag zo’n grijze vrachtwagen 
zag rijden, wist ik het. Ik word vracht-
wagenchauffeur. En Van Gend & Loos 
aan de Westzeedijk in Rotterdam mijn 
werkgever. En zo geschiedde.
Het lijkt een hele stap van transport-
fi ets naar trailerchauffeur, maar het 
blijkt slechts een vonkje in de lichtfl its 
tussen twee eeuwigheden duisternis 
die het leven voorstelt, zoals ik laatst 
cabaretier Tim Fransen fi losoof Vladi-
mir Nabokov hoorde citeren. Wauw! 
Ik heb dat toch heel anders ervaren.

  Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl   
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN
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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

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
	100% op maat gemaakt

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen



De liefhebbers stappen in op het 
Depot en de 23.023 trekt ons de 
heuvel op naar het Marconiplein. De 
loc trekt ons langs het seinhuis aan de 
Vierhavenstraat, waar zij enkele jaren 
daarvoor in de open lucht stond opge-
borgen. De trein rijdt met een gangetje 
van 25 kilometer over het uitgestrekte 
rangeerterrein RMO-Oostzijde, langs 
de Westzeedijk tot vlakbij de Punte-
gaalstraat en Mullerpier. Het rijtuig 
wordt bij Van Gend & Loos aan de 
kant gezet, nadat de liefhebbers zijn 
afgeleverd. De loc blijkt helemaal 

terug te moeten rijden tot vlak bij het 
seinhuis aan de Vierhavenstraat. Na 
een half uur worden wij in het rijtuig 
wat ongemakkelijk. Zo lang duurt 
het toch niet om met de loc die paar 
kilometer heen en terug te rijden?
Collega Renée Roessen komt 
enige tijd later het rijtuig binnen en 
schreeuwt: “De 23er is ontspoord en 
ligt naast het spoor.” Paniek alom. Na 
een uurtje komt sik-349 om het rijtuig 
naar het Depot te brengen. Wij weten 
niet wat we zien als we de Vierhaven-
straat naderen. De 23.023 staat schots 

en scheef op het spoor. De tractieop-
zichter (TOPZ) wordt ingelicht en de 
lok afgesloten.

Reddingsoperatie
Maandag de 19e is de reddingsopera-
tie! Rond acht uur ben ik in Rotterdam 
bij het spoor waar de 23.023 staat. 
Gelukkig is er meer dan één door-
gaand spoor beschikbaar. Om het uur 
komt een goederentrein voorbij, die 
even stopt om te zien wat er loos is. 
Het SSN-bestuur is ondertussen bezig 
de tender van de loc af te koppelen. 
Dat moet de berging iets vergemak-
kelijken. Verder is het wachten op de 
ongevallentrein, die zorgt dat alles 
weer op de wieltjes komt te staan. De 
tractieopzichter is ook gearriveerd en 
de vloeken zijn niet van de lucht. Wij 
hadden met die rotloc ‘GVD’ niets 
op dat deel van het terrein te zoeken 
en dachten zeker dat we ‘GVD’ alles 
konden doen! Hij zou er ‘GVD’ wel 
voor zorgen dat er nooit meer gereden 
werd en meer van dat fraais. Ondertus-
sen arriveert de ongevallentrein achter 
locomotief 2463 vanuit Feijenoord en 
worden apparatuur en hersporings-

blokken uitgeladen om de 23er weer 
in het spoor te helpen. Omdat de voor-
ste loopas ook uit de rails is gelopen, 
plaatst men onder de bufferbalk een 
hydraulische vijzel met pomp. Zodra 
de loopas boven de rail wordt uitgetild 
zorgen de terugstelveren dat de wielen 
op hun plaats schuiven. De 23er daalt 
met haar voorste as weer keurig op de 
rails. Omdat de tender al was ontkop-
peld, kan de ploeg ook de achterste 
loopas van de locomotief zo terug in 
het spoor zetten.

In de middag is de tender aan de beurt 
en komt loc 2463 in actie. Met zijde-
lings verstelbare hydraulische vijzels 
wordt het achterste draaistel gelicht en 
naar het spoor gericht.
De 2463 wordt gekoppeld met de 

tender en zo beweegt de tender zich 
weer richting spoor. Uit het ‘sporen-
onderzoek’ blijkt dat door overmatige 
slijtage een defect in de wissel is 
ontstaan. Hoewel de SSN met de 
23er buiten de toegestane sporen is 
geweest, wordt een schadeclaim door 
de NS gehonoreerd. De schade aan 
de locomotief blijft beperkt tot een 
gebroken luchtleiding en een deuk in 
de tender. Na metingen en onderzoek 
naar de toestand van de loc geven de 
NS-technici de 23.023 weer vrij en na 
herstel kan zij weer de baan op. Wel-
licht zijn er Feijenoordse Meesters die 
hierbij aanwezig waren?

H.C. Alting
0643152001
hc.alting@gmail.com

‘De 23’er is ontspoord en ligt ernaast!’
Nadat de SSN op de voorjaarszaterdag 17 maart 1980 een rit heeft gereden met stoomlocomotief 
23.023, wordt de volgende morgen, een extra rit gemaakt van het Depot in de Spaanse Polder naar 
Rechter MaasOever, met restauratierijtuig, ten behoeve van een groep spoorliefhebbers. De SSN 
zorgt voor de verbinding tussen het Depot en de Parkkade, waar de groep zal overstappen in een 
antieke tram. Het zal allemaal iets anders lopen voor de SSN’ers .
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Het is natuurlijk al behoorlijk warm 
geweest en dan zie je als het ware de 
planten en de bomen uitschieten. En 
bloemetjes en bloesem, het duurt een 
weekje en dan is het alweer gedaan. 
Mijn ene magnolia is reeds uitgevallen, 
de paarse is altijd een week later en 
staat nu in volle bloei, net als mijn drie 
perenbomen. Het gras is alweer twee 
keer gemaaid, en ik heb al een aantal 
jonge konijntjes zien huppelen, leuk 
om te zien maar voor de grasmat is het 
een betrekkelijke ramp, ze graven alles 
naar de Filistijnen. Als ik bij ons de A 
29 opdraai, en het is mooi weer, zie je 
in de verte onze prachtige stad liggen, 
maar deze week is het net of bomen 
en struiken een soort groene sluier om 
hebben gedaan; volgende week staat 
alles alweer in het volle blad. Zoals 
ik al zei, je moet goed en zorgvuldig 
kijken want het is voorbij voor je er erg 
in hebt.
Deze week bedacht ik er ook een oud 
liedje bij, dat we op de kweekschool 
met het koor repeteerden onder leiding 

van meneer Odijk, o jee, zestig jaar 
geleden:

Eens ‘s Meiens ‘s morgens vroege, was ik 
up gestaan,
In een schoon boomgardekijn zoud’ik 
spelen gaan.

Daar zag ik drie jonkvrouwen staan,
Die waren zo wale gedaan… ( Die zagen 
er lekker uit.)

Harbalori lori fa, harbalori lori fa, har-
balori lori fa, harbalori fa.

Volgens de overlevering is dit lied 
geschreven in wat zal het geweest 
zijn, ik denk rond veertienhonderd, 
door Hertog Jan van Brabant. Mijn 
Middelnederlands is niet meer wat 
het geweest is dus heb ik het in onze 
spelling opgeschreven. Het heeft een 
vrolijke melodie en ademt helemaal de 
sfeer van de lente. Je kunt je de levens-
vreugde van de Ik-figuur voorstellen, 
uitgeslapen, vroeg op, mooi weer, lek-

ker naar buiten om te gaan spelen, en 
daar staan ook nog drie mooie meiden. 
Je moet maar boffen. Dan ga je vanzelf 
“harbalori fa!” roepen. Ik heb deze uit-
drukking overigens nooit meer in een 
ander verband gehoord. Wie wel?

De morgens hebben zo hun eigen ritme 
bij mij en dat zal bij u niet anders zijn. 
Op- staan, kop onder de kraan, zo snel 
mogelijk de koffiemachine aan, met de 
hond naar buiten en de krant uit de bus 
halen… wat krijgen we nou? De bus 
is leeg!
Wat een ramp, ik wil een krant, lekker 
naar binnen, met een mok koffie in de 
luie zetel met de leeslamp vlak boven 
je hoofd, en dan heerlijk die krant 
openvouwen, eerst even kijken naar de 
cartoon van Gumbah, dan de sport-
pagina’s, nu met die voorjaarsklas-
siekers gauw opzoeken of die dekselse 
Mathieu van der Poel weer een goede 
uitslag heeft gereden, ( ja, naar Fey-
enoord hoef je jammer genoeg niet 
te zoeken, we zijn dit jaar na die 6-2 
weer één week blij geweest,) maar niks 
daarvan, de bus is leeg en mijn ritme is 
naar de knoppen.
Ik weet niet of het u wel eens over-
komen is, maar dan weet je dat je 
één ding in ieder geval niet hoeft te 

proberen, namelijk naar de krant gaan 
bellen. Je krijgt allemaal opgenomen 
berichten, “als u dit wilt, druk dat”, 
“spreek duidelijk uit welke datum het 
is” en meer van die onzin, een levend 
persoon krijg je niet aan de lijn, die 
is weg bezuinigd in het kader van de 
vooruitgang. Je kunt je maar beter aan 
gaan kleden, hetgeen je nog lang niet 
van plan was, en naar de Witte Boerde-
rij rijden en een krant kopen. Maar daar 
was ie ook niet want er bleek een grote 
storing aan de hand te zijn, het fijne 
heb ik er niet meer van gehoord, dat 
was kennelijk te veel moeite.
Ja maar wie leest er nou nog een 
papieren krant? Nou ik! Zoals ik laatst 
ook heel smakelijk uierboord heb 
gegeten tijdens ons vriendendiner, en 
ik met mijn broertje heerlijk balkenbrij 
heb gemaakt, en ik bij de slager graag 
zure zult bestel, waarvan hij zegt dat de 
jeugd dat niet meer eet, net als bloed-
worst. Nou, de jeugd doet maar wat zij 
niet laten kan.

 

 

 

Harbalori fa!
Omdat we natuurlijk niet weten hoeveel lentes ons nog gegeven 
zullen zijn, let ik met het klimmen der jaren steeds beter op. Het 
klinkt misschien een beetje zweverig, maar het ontbolsteren der 
natuur vind ik een prachtig gezicht, dat zult u trouwens wel met 
mij eens zijn. En het gaat zo snel, lieve lezers, o het gaat zo snel. 
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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

Wij adviseren u uw mond en uw gebitsprothese jaarlijks te laten controleren. Zo voorkomt  

u ongemakken en worden deze vroegtijdig opgespoord. Uw kunstgebit kan bijvoorbeeld te los  

zitten of uw tandvlees kan geïrriteerd zijn. Ook een scheurtje in uw gebitsprothese kan nog 

gerepareerd worden.

■  Plan vandaag nog een vrijblijvende prothese 

check bij ons in! 

■  Vraag ook gerust eens naar de mogelijkheden 

voor een klikgebit. 

■  Deze wordt veelal vanuit de basisverzekering  

vergoed en wij dienen de aanvraag voor u in  

bij de zorgverzekeraar.  

Wij helpen u graag.

Laat uw gebitsprothese 
jaarlijks nakijken!

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

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

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   

  

  

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

  

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties    

  

  

  

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

  

  

  

All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  
Assen / Drenthe Assen / Drenthe   

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

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

All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

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

65   Korting + Nieuw 

  All Inclusive Hotel Vennendal ***All Inclusive Hotel Vennendal ***  
Nunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe  

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

Nieuw 

All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
Epen / ZuidEpen / Zuid--LimburgLimburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   

                              AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  ZwillingZwilling  ******  
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 216,€ 216,--  p.p.p.p.   

  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  RoyalRoyal  Montana ***Montana ***  
Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,--  

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va.  € 156,€ 156,--  p.p.p.p.   

Nieuw Nieuw 

Nieuw 



 Kent u dit nog? De onthulling van een beeld van een hond. Maar wanneer? Door wie? En waarom? Hoe 
heet het beeld? Wie liet het plaatsen? Kortom: weet u er meer van? Laat het ons weten! We zijn weer heel 
benieuwd naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen die met dit beeld in Rotterdam te maken hebben. 
Schijf ons en vertel! Stuur uw verhalen naar info@deoudrotterdammer.nl of 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.   

  J.M. Faasse: “Volgens mij is dit op de Femina 
huishoudbeurs ik dacht in de Ahoyhallen waar 
nieuwe apparaten werden tentoongesteld en 
uitgelegd aan de bezoekers voor producten in en 
rond het huis.”

    Cobi Hartman: “Volgens mij is dit een wedstrijd 
zo dun mogelijk aardappels schillen op de Femina 
in de Ahoyhallen, waar tegenwoordig het Eras-
musziekenhuis is. Samen met mijn ouders, die 
inmiddels zijn overleden, heb ik op de Femina, 
een soort huishoudbeurs, gestaan. Dat was in 
september 1961. Wij stonden met een stand, die 
m’n vader zelf gebouwd had. Wij verkochten 
bloembollen, schalen, glazen en tuingereedschap 
voor de fi rma Turkenburg uit Bodegraven. Veel 
bloembollen werden verstuurd naar Amerika. 
Soms kwam het Engels, dat ik op de mulo geleerd 
had, goed van pas.”

    Riet van Schaik: “Wat leuk, deze foto. Het 
kan bijna niet anders dan dat deze genomen is 
op de Femina. Wanneer dat geweest is, weet 
ik niet, maar afgaande op de kleding van de 
toekijkende dames, schat ik in de jaren zestig. 
Waarschijnlijk nog in de tijd dat de Femina in de 
oude Ahoyhal werd georganiseerd. Ik ben daar 
zelf nooit geweest, maar mijn moeder ging daar 
toen al naartoe. Later, toen de Ahoyhallen naar 
Zuid waren verhuisd, ben ik zelf ook heel vaak 
geweest. Bijna ieder jaar. Meestal ging ik met een 
of meer vriendinnen en het was altijd genieten. 

Al die leuke standjes met kleding, eten en nieuwe 
huishoudelijke apparaten. Ik heb daar ooit mijn 
eerste elektrische keukenhulp gekocht, die we 
nog jarenlang hebben gebruikt. Mijn man vond er 
niets aan en wilde nooit mee. Het was dus altijd 
een echt vrouwenavondje. Heerlijk en doodjam-
mer dat de Femina niet meer bestaat.”

    Charles van Santen: “Het lijkt er heel erg op dat 
dit een foto is van de Femina, die grote huishoud-
beurs in Ahoy. Ik heb daar goede herinneringen 
aan. Nee, niet als bezoeker, maar als standhouder. 
Wij hadden een stand met huishoudelijke artike-
len, waarin we altijd wel een of twee noviteiten 
demonstreerden. Op sommige avonden kon je 
over de hoofden lopen en stonden de mensen 
rijendik voor onze stand. Het was er altijd reuze 
gezellig en we deden dikwijls bijzonder goede 
zaken. Voor ons was de Femina dus een groot 
succes, in tegenstelling tot veel andere beurzen, 
waar de bezoekers wel kwamen kijken, maar 
nauwelijks iets kochten.”

    Annemarie van der Vaart: “Dit is een foto van de 
Femina. Goh, wat heb ik daar een voetstappen 
liggen. Ik ging ieder jaar minstens één keer, maar 
soms wel twee of zelfs drie keer. Altijd een keer 
met mijn man, die altijd met lichte tegenzin mee-
ging, want hij vond al dat vrouwengedoe maar 
niks, mopperde hij dan. Gelukkig waren er altijd 
wel een paar vriendinnen of mijn zus, die ook wel 
een keer met mij meewilden en dat waren meestal 

erg gezellige uitstapjes. Ik kon echt genieten, 
vooral bij de demonstraties of de modeshows en 
kwam geregeld met zo’n nieuwigheidje thuis; 
bijvoorbeeld een speciale dunschiller of iets 
nieuws om de ramen te zemen. Hartstikke handig 
en sommige dingen heb ik jarenlang gebruikt.”

    Fred Wallast: “Grappig als er zo’n foto in je eigen 
krant staat, die ook bij mij heel bijzondere herin-
neringen oproept. Dan merk je meteen zelf weer 
eens wat De Oud-Rotterdammer bij zoveel lezers 
teweeg brengt. In de jaren tachtig werkte ik als 
bedrijfsjournalist op de afdeling Public Relations 
van het postdistrict Rotterdam. Mijn chef, Peter 
op ten Berg, zorgde ervoor dat PTT Post met een 
stand aanwezig was op de Femina, want bij zo’n 
groot Rotterdams evenement, met zoveel publiek, 
mocht het postbedrijf niet ontbreken, vond hij. 
Ik maakte altijd deel uit van het team dat tijdens 
de beurs de stand bemande. Wij gaven voorlich-
ting over postzaken aan bezoekers, verkochten 
speciale postzegels en eerste dag-enveloppen 
en demonstreerden nieuwe diensten. Opmerke-
lijk genoeg was er altijd veel belangstelling en 
dikwijls was het erg druk bij onze stand. Grappig, 
als je er nu op terugkijkt, was bijvoorbeeld de in-
troductie van de fax. Dat was voor veel bezoekers 
een wonder. Iedereen mocht een berichtje of een 
afbeelding versturen en de mensen waren stom-
verbaasd als die afbeelding dan exact gelijk uit de 
andere fax kwam rollen. Die verbazing is, in het 
huidige digitale tijdperk, bijna niet meer voor te 

stellen. Bijzonder vond ik het altijd als wij, op de 
laatste avond, onze overschotten gratis weggaven; 
pennen, notitieblokjes en meer van dergelijke 
prullaria. Dan leek het wel of wij een roedel 
wolven over ons heen kregen; de mensen gingen 
bijna op de vuist voor die onbenulligheden. wij 
waren blij dat we ervan af waren; dat scheelde 
een hoop sjouwwerk.”

    Elsbeth de Groot: “Leuke herinnering aan de 
Femina in de Ahoy-hal. Dat was een prachtig 
evenement. Je leerde er vroeger ook alles over de 
nieuwste snufjes voor in huis. Zoals de wasma-
chine en de douchecabine. Bovendien was het 
echt een uitje om naar uit te kijken. En je kreeg 
ook van alles mee bij de verschillende stands. 
Thuis dacht je wel vaak ‘wat moet ik er mee’, 
maar je nam gretig alles aan.”

    Anja Bodegraven: “Wat was dat gezellig, destijds 
op de Femina. Ik ging er elk jaar heen met mijn 
vriendin Annet. Het was ook leerzaam. Je zag 
er allerlei nieuwe dingen als het ging om het 
huishouden, maar ook mode. Er kwamen ook 
bekende Nederlanders van destijds, zoals Karin 
Kraaykamp bijvoorbeeld. En er traden artiesten 
op. Een schitterend evenement. Alleen die man op 
de foto die daar de aardappels staat te schillen heb 
ik nooit gezien. Maar die heb ik gelukkig thuis 
wel, hoor!”

     

        

 Pa mocht de piepers jassen   
  In de krant van 19 maart vroegen we naar herinneringen aan een foto van een 
mijnheer die, op foto 186, aardappels aan het schillen was. Die foto is destijds, 
omstreeks 1960, genomen op de Femina huishoudbeurs, die werd georganiseerd in 
de Ahoyhallen. Die Femina was tientallen jaren een jaarlijks terugkerend en druk 
bezocht evenement, waarin voornamelijk vrouwen geïnteresseerd waren, al namen 
zij natuurlijk dikwijls hun man mee en die mannen mochten bij deze stand laten zien 
hoe geëmancipeerd zij waren en welke huishoudelijke klusjes zij mans waren. 
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Ken je dit nog?   188   Nr.

Nr.
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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

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,-

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.
  

Wij bieden:

- Volledige protheses
- Volledige protheses op implantaten
- Gedeeltelijke/Frame protheses
- Immediaatprothese (noodgebit)
- Opvullen van uw huidige gebit (Rebasing)
- Reparaties van alle protheses

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES
TEL: 010-3074612 Kunstgebitcharlois.nl

BENT U SLECHT TER BEEN DAN KOMEN WIJ GEWOON BIJ U 
THUIS!!

(extra kostenaan verbonden)

010 - 452 02 00
Wij  kijken  verder

Ook voor een gratis waarde bepaling 
zit u bij ons op het goede adres!

 

oostmaaslaan   10                3063  AP  rotterdam               www.lhmakelaars.nl

Marktanalyse
Vertrouwelijk
Geen kosten
Geen verplichting



  Laatst hoorde ik tijdens een 
verjaardag weer praten over 
een levenstestament. Is het 
verstandig een dergelijk 
document door de notaris te 
laten opstellen? 

  Of het verstandig is, kunt u natuurlijk 
het best zelf bepalen. De praktijk wijst 
uit dat het soms een erg handig docu-
ment is. Met een levenstestament re-
gelt u dat een aantal zaken tijdens uw 
leven doorgaan zoals u dat zelf wilt, 
wanneer u het zelf niet meer kunt of 
wilt. U moet dan vooral denken aan 
fi nanciële zaken, zoals betalingen 
doen, aangifte inkomstenbelasting 
verzorgen, erfenissen aanvaarden of 
verwerpen en de - over het algemeen 
- belangrijkste: het kunnen kopen en 
verkopen van een woning. Daarnaast 
is een levenstestament handig om 
schenkingen te kunnen blijven doen. 
Schenken uit vrijgevigheid, om zo 
erfbelasting te kunnen voorkomen 
of te voorkomen dat uw vermogen 
opgaat aan de eigen bijdrage zorg.

Heeft u een en/of-rekening met 
iemand anders of heeft u iemand een 
machtiging over uw bankrekening ge-
geven en geen eigen huis, dan is een 
levenstestament voor dit doel minder 
noodzakelijk. Een andere reden een 
levenstestament te laten opstellen, is 
vanwege de medische volmacht die u 
hierin kunt afgeven. Hiermee geeft u 
een volmacht aan iemand om namens 
u te beslissen wanneer u dat zelf 
niet meer kunt. U moet dan redenen 
voor het niet of wel behandelen of 
euthanasie in het levenstestament 
hebben vastgelegd. Ook kunt u naar 
een ander document verwijzen waarin 

opgenomen staat óf en wanneer u wel 
of niet meer behandeld wilt worden of 
wanneer u euthanasie wenst. Let op, u 
kunt uw wensen wel weergeven in het 
levenstestament of extern document 
waarnaar u verwijst, maar het is 
uiteindelijk aan de behandelend arts 
of hij op uw verzoek ingaat.

     Boedelverdeling 
In uw levenstestament kunt u ook 
nog zaken opnemen als het verdelen 
van uw inboedel als u niet langer 
thuis kunt wonen, de tekenbevoegd-
heid als u een eigen zaak heeft of 
wie uw bewindvoerder mag zijn als 

daartoe de noodzaak bestaat. En als 
u het echt goed wilt regelen, stelt u 
ook nog een toezichthouder aan, die 
de gevolmachtigde kan controleren. 
Om een levenstestament goed te laten 
werken, is het verstandig tenminste 
twee elkaar opvolgende gevolmach-
tigden te benoemen. Vaak is de eerste 
de partner en de tweede een kind of 
goede vriend. Dit kan ook een externe 
deskundige zijn, zoals Akto.

   Waarschuwing 
Tenslotte nog een waarschuwing. Met 
een levenstestament of notariële vol-
macht blijft u ook zelf wilsbekwaam. 
Maar de gevolmachtigde heeft ver-
strekkende rechten gekregen en kan 
bij wijze van spreken uw woning ver-
kopen zonder dat u het weet. U kunt 
dit afbakenen door in het levenstesta-
ment op te nemen dat de gevolmach-
tigde pas namens u mag handelen als 
u daar niet meer toe in staat bent. Dit 
is echter vaak lastig te controleren. 
Houd daarom het origineel in huis en 
geef het pas af als het zinvol is. Wilt 
u het echt goed beschermen, laat dan 
de volmacht bij de notaris liggen. Die 
mag de volmacht pas afgeven na een 
oordeel van een arts waaruit blijkt dat 
u niet meer wilsbekwaam bent.

 De zin van een levenstestament   
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  Woning op naam van man 
Het komt nog regelmatig voor dat 
de woning op één naam staat, terwijl 
het echtpaar toch in gemeenschap 
van goederen is getrouwd. Bent u 
als andere partner dan toch eigenaar 
van die woning? Alleen wanneer de 
woning uit een erfenis komt en geen 
deel mag uitmaken van de huwelijks-
gemeenschap is de woning het privé-
eigendom van deze partner. In alle 
andere gevallen zijn beide partners 
eigenaar van de helft van de woning.

   Mogen interen op erfenis 
kinderen 
In het nieuwe erfrecht van 2003 
zijn volgens het wettelijk erfrecht 
de langstlevende echtgenoot/ge-
registreerd partner en de kinderen 
de erfgenamen. Door de wettelijke 
verdeling komen alle goederen van 
de nalatenschap bij de langstlevende 
terecht; de kinderen krijgen een niet 
opeisbare geldvordering. De kinderen 
moeten dus netjes wachten totdat de 
langstlevende partner is overleden, 
voordat zij hun erfdeel kunnen ont-
vangen. Deze erfgenamen/kinderen 
krijgen alleen iets als er dan nog iets 
over is. De langstlevende partner 
mag namelijk over alles beschikken 

en dus ook alles opmaken. Alleen bij 
ernstige verkwisting kan de rechter 
er mogelijk een stokje voor steken. 
Vaak blijkt dan toch dat de rechter het 
belang van de langstlevende groter 
acht dan het belang van de andere 
erfgenamen, de kinderen.

   Ex van mijn man is overleden 
Na een echtscheiding heeft de 
voormalige echtgenote recht op 
een deel van het tijdens huwelijk 
opgebouwde pensioen. Dat wil na 
1 mei 1995 zeggen: de helft van het 
ouderdomspensioen en, na overlijden 
van de pensioengerechtigde, een bij-
zonder partnerpensioen. Overlijdt de 
ex-echtgenote, dan ontvangt de pensi-
oengerechtigde bij leven weer het 
volle pond, maar na zijn overlijden 
krijgt zijn (eventuele) tweede vrouw 
niet het partnerpensioen dat zijn 
eerste vrouw niet meer krijgt, omdat 
deze al is overleden.

 Oude aangifte opvragen 
Is er na het overlijden geen goede 
boedelbeschrijving gemaakt en wilt 
u toch weten wat er toen ongeveer 
was, dan kunt u altijd nog de aangifte 
erfbelasting (voor 2010: successie-
rechten) opvragen. Weet u of er na 
het overlijden van de eerstoverleden 
ouder erfbelasting betaald is, dan 
kunt u tot 75 jaar terug de aangifte 
opvragen bij de Belastingdienst, 
afdeling erfbelasting. Op die manier 
kunt u nog min of meer reconstrueren 
hoe groot de nalatenschap geweest 
moet zijn. Het adres: belastingdienst/
erfbelasting, Postbus 4660, 5601 ER 
Eindhoven. Of bel even: 0800 235 
83 54. Om de gegevens op te vragen 
moet u erfgenaam zijn. Vermeld uw 
naam, geboortedatum en voeg een 
kopie van uw ID-bewijs toe. Verder 
moet u natuurlijk de gegevens van de 
overledene en overlijdensdatum, in 
uw brief vermelden. 

  Uit de praktijk  

  Als het om geld gaat, komen helaas 
niet altijd de beste eigenschappen bij 
mensen boven. Regelmatig worden we 
na een overlijden gevraagd te bemid-
delen tussen weigerachtige executeurs 
(meestal uit de familie) en in het 
ongewisse gelaten (andere) erfgenamen. 
Of het nu gaat om een weduwe die de 
kinderen niet te veel wil vertellen of een 
zus of broer die erg goed voor zichzelf 
lijkt te zorgen; het blijft vaak een lastig 
proces.
Uiteindelijk komt alles op een goed 
of slecht moment toch op en boven 
tafel en we prikken meestal snel door 
gemankeerde informatie heen. Met de 
zwijgzame weduwe komen we altijd 
wel tot een vergelijk; met de iets te 
goed voor zichzelf zorgende zus of 
broer helaas niet en dan belanden we 
daardoor ook wel bij de rechter. Eigen-
lijk is dit ‘spel’ van achterhouden van 
informatie een spel zonder winnaars. 
De zwijgzame weduwe moet toch een 
keer een boedelbeschrijving maken 
en heeft instemming nodig van andere 
erfgenamen. Ook zus of broer moet uit-
eindelijk alles bekendmaken en teveel 
ontvangen geld uit de erfenis verdelen. 
Uit ervaring weten wij dat u dergelijke 
problemen grotendeels kunt voorkomen 
door een goede voorbereiding tijdens 
leven. Daarbij is een inzichtelijke admi-
nistratie belangrijk. Denk ook aan een 
deskundige afwikkelaar, ook als u geen 
problemen verwacht, die zorgt dat uw 
nalatenschap goed wordt afgewikkeld. 
Wij helpen u daar graag bij.   

?

  Schenk met uitsluiting 
In vrijwel alle testamenten staat 
een zogeheten uitsluitingsclausule, 
waarin u bepaalt dat de erfenis bij 
het eigen kind blijft, mocht hij of 
zij onverhoopt gaan scheiden. Bij 
schenken wordt dat nogal eens ver-
geten. Schenk dus met uitsluiting. 
Maak hiervoor een onderhandse 
akte, bepaal dat wat geschonken is 
nooit in enigerlei gemeenschap kan 
vallen en hoop verder uiteraard dat 
het huwelijk stand houdt.

   Vrienden op de fiets 
Bent u een echte fi etser en 
overnacht u tijdens zo’n tocht wel 
eens? Met “vriendenopdefi ets” kan 
dat een stuk goedkoper. Met 6000 
particuliere overnachtingsadres-
sen (vanaf € 22,50 pppn) en een 
lidmaatschap van € 8 per jaar bent 
u goedkoper uit.
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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!

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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

 kentekenpapieren

? UW AUTO VERKOPEN ?



Mijn militaire dienst was achter de 
rug. Ik had verkering, maar van trou-
wen was, door de heersende woning-
nood, nog geen sprake. Totdat we in 
de buurt plotseling een hele slaapetage 
op de vierde etage aangeboden kregen. 
Dus de woongelegenheid, bestaande 
uit een huiskamer met balkon, kleine 
slaapkamer, een tot keukentje inge-
richte badkamer en berghok, werd snel 
in orde gebracht en er werd getrouwd. 
De eerste jaren van ons huwelijk 
behoorden we tot de uitverkorenen en 
woonden we er heerlijk.
De hoofdbewoner woonde in die 
woning alleen. Zijn vrouw en twee 
kinderen waren vertrokken. Hij lag in 
scheiding en de ruimte was voor hem 
dus vrij om te verhuren.
Bij het intrekken was onder meer afge-
sproken dat we de helft van de totale 
huishuur en de helft van het gebruik 
van gas en elektriciteit zouden betalen. 
Maar al snel bleek dat de verdeling 
van de kosten van het verbruik van gas 
en elektra niet naar behoren werden 
verdeeld. De hoofdbewoner, een 
scharrelaar, had een grote gashaard in 
gebruik, en wij maakten alleen gebruik 
van het gas om te koken. Wij vonden 
dus dat we in de koude periode een 
te groot deel van zijn stookkosten 
moesten betalen.

Misbruik
Het overleg om meer redelijkheid in 
de betalingen aan te brengen verliep, 
om het zacht uit te drukken, met deze 
man niet gemakkelijk. Hij maakte 
op grove wijze misbruik van het feit 
dat we als onderhuurder een zwakke 
positie hadden. De ergernis nam enigs-
zins af, toen er bij ons een zoon werd 
geboren en ons verbruik van gas en 
elektra ook toenam.
Dat ging allemaal goed, totdat we 
ineens geconfronteerd werden met 

afsluiting van bovengenoemde 
voorzieningen. Onze hoofdbewoner 
had door geldgebrek een aantal GEB-
rekeningen, waarvan wij de helft al 
hadden voldaan, niet betaald. Dus 
zaten wij ook zonder gas en licht. Het 
was gelukkig geen winter, maar daar 
zaten we dan met een baby. Jong en 
onervaren werden we keihard met 
onze neus op nooit eerder meege-
maakte zaken gedrukt. Niet direct 
wetend wat te doen, werden snel bij 
familie en kennissen diverse oliestel-
len georganiseerd, want er moest toch 
gekookt en gegeten worden.

Opluchting
Ik werkte als kraanmachinist bij de 
Gemeentelijke Handelsinrichtingen en 
ging in uiterste nood naar mijn baas, 
die ik de hele zaak uitlegde en vroeg 
of hij hulp kon of wilde bieden.
Gelukkig zag hij de onredelijkheid 
van mijn toestand in. Hij nam meteen 
de telefoon en belde een kennis, die 
achteraf chef van de afdeling GEB 
Linker Maasoever bleek te zijn. Die 
chef hoorde het verhaal aan en nam 
direct maatregelen. Nog dezelfde 
dag werden, tot onze voldoening, 
buiten de afgesloten meter, een eigen 
groepenkast en meter aangesloten. Die 
aansluiting was voor ons een hele op-
luchting en gebeurde op een moment 
dat de hoofdbewoner gelukkig weer 
niet thuis was.

Bij zijn thuiskomst was hij natuurlijk 
hoogst verbaasd en dat deed de relatie 
bepaald geen goed. Totdat we gingen 
verhuizen, achtervolgde hij ons met 
allerlei pesterijen.
De volgende tegenvaller viel ons te 
beurt toen ons de huur van het ap-
partement werd opgezegd. Zijn vrouw 
en twee kinderen kwamen terug en hij 
had zodoende onze gehuurde ruimte 

weer nodig. Omdat wij over een in-
woonvergunning beschikten, vertelde 
ik hem netjes dat daar geen sprake van 
kon zijn. Want waar moest ik in deze 
tijd van woningnood met vrouw, kind 
en een tweede op komst naartoe? Dus 
moesten we door gebrek aan andere 
woonruimte, zeer tot ongenoegen van 
de hoofdbewoner, noodgedwongen 
gewoon blijven zitten.

Postwissel
Op de bewuste opzegdatum wilde ik 
gewoontegetrouw de huur betalen. 
Hij weigerde die aan te nemen, want 
ik moest zo snel mogelijk met mijn 
hele zooitje vertrekken. Ik heb daarop 
de huurcentjes overgemaakt met een 
toen gebruikelijke postwissel. Maar 
per kerende post kreeg ik deze als niet 
geaccepteerd terug.

In de volgende maanden werden we, 
in allerlei brieven van advocaten en 
deurwaarders, met rechtzaken en 
uitzetting bedreigd. Een heel onaan-
gename en beangstigende situatie. 
Angstvallig heb ik toen alle op deze 
zaak betrekking hebbende waardepa-
pieren bewaard.

Aan deze onverkwikkelijke toestand 
kwam abrupt een einde, toen ik, in 
mijn nachtdienst, telefonisch werd 
verzocht de volgende dag op het kan-
toor van de bedrijfsleider te komen. 
Ik voelde op mijn klompen aan waar 
dat voor zou zijn en nam het dossier 
mee, met daarin alle verzamelde spul-
len en het huurgeld. Ongemakkelijk 
zittend achter zijn bureau vertelde de 
bedrijfsleider mij dat hij een brief van 
de hoofdbewoner had ontvangen. In 
die brief verzocht de hoofdbewoner de 
leiding van mijn bedrijf om loonbe-
slag, wegens maandenlange huurach-
terstand.
Het gezicht van de man kreeg alle va-
rianten rood, toen ik hem alle forma-
liteiten en de goede wil om te betalen 
liet zien. Ik heb zelden iemand, bij het 
inzien van die papieren, zo kwaad zien 
worden. Hij pakte de telefoon en gaf 
de briefschrijver onder uit de zak, zo-
als alleen hoger opgeleiden dat kunnen 
doen. Hij besloot met de mededeling 
hem nooit meer lastig te vallen met 
dergelijke grove leugens. Hij beloofde 
dat hij er tevens scherp op zou toezien 
dat hij mijn gezin niet meer zou lastig-
vallen en brak het gesprek af.

Woonvergunning
De daaropvolgende periode kon ik, 
zonder tegenstribbelen, de achterstal-
lige huur en de huur per maand met 
postwissels voldoen. Maar naar aanlei-
ding van deze affaire schreef de direc-
tie van het Havenbedrijf een brief naar 
Volkshuisvesting met het verzoek ons 
een woonvergunning te verschaffen. 
Korte tijd later kregen wij inderdaad 
die verlossende woonvergunning. En 
vrij kort daarop kregen wij een eigen 
woning toegewezen.

Na deze inleiding nu de ontknoping 
van de verhuizing onder politiebege-
leiding. Op de dag dat we de woning 
gingen verlaten, moest de meterstand 
worden opgenomen. De hoofdbewoner 
was ook ditmaal niet thuis toen de me-
teropnemer de stand in de meterkast 

opnam. Enige uitleg aan de opnemer 
over deze niet alledaagse situatie was 
gauw gedaan. In dat gesprek werd dui-
delijk dat de bijbehorende kastjes mijn 
eigendom waren. Zodoende gaf hij de 
kastjes na wat technische kunstgrepen 
aan mij terug.

Op het moment dat verhuizers nog 
doende waren de huisraad van vier 
hoog te behandelen, kwam de hoofd-
bewoner thuis. Hij zag de ontsloten 
toestand met wat stroomloze draden 
in de meterkast hangen en zag zijn 
kans schoon mij bij het verlaten van 
de woning toch nog een hak te zet-
ten. Hij beet mij toe “Nou laat ik je 
hangen maat, je hebt met je poten aan 
gemeentespullen gezeten. En daar zul 
je voor boeten.”
Hoewel ik hem vertelde dat de meter-
opnemer dat had gedaan, belde hij de 
politie. Even later kreeg ik, nog tijdens 
de verhuizing, bezoek van de buurta-
gent. Hij wilde weten wat er precies 
aan de hand was. De hoofdbewoner 
was daarbij niet aanwezig. Nadat 
ik hem kort bovengenoemde affaire 
had uitgelegd, was het hem duidelijk 
hoe hij de klacht moest inschatten en 
wilde vertrekken. Omdat de verhui-
zing op z’n eind liep en ik niet de 
zekerheid had of de hoofdbewoner 
bij thuiskomst nog wat in zijn schild 
zou voeren, verzocht ik de agent die 
paar minuten dat de verhuizing nog 
duurde in de buurt te blijven om een 
oogje in het zeil te houden. Tot aan het 
moment dat ik met de verhuiswagen 
was vertrokken, is de agent in de buurt 
gebleven. Met een blik van verstand-
houding en een brede armzwaai zijn 
we toen uit elkaar gegaan. Nooit meer 
iets van gehoord! Dit is een van de 
vele schrijnende voorbeelden van hoe 
er met woningzoekenden gedurende 
de woningnood na de Tweede Wereld-
oorlog werd omgegaan.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Verhuizen onder politiebegeleiding
In en na de Tweede Wereldoorlog waren door het oorlogsgeweld 
vele huizen vernield en was de woningnood groot. Naar aanleiding 
van het artikel over zielsgelukkig inwonen van een paar weken ge-
leden in De Oud-Rotterdammer volgt hier mijn inwoningbelevenis.
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De politie in Rotterdam krijgt soms bijzondere klusjes, zoals in het verhaal van de heer Zuijdweg (foto Anefo, 1961))

Koken op een oliestel: zo ging dat vroeger. (foto: 50plusser)
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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

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

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

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

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

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

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

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:
Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

GEEF JE OP!
rijnmond.nl/maakkankerkansloos 
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vele tientallen jaren, want met die 
enorme afstanden en de vele kleine 
leefgemeenschappen was het handig 
je spullen per post te bestellen. Han 
paste het bestellen per post toe bij het 
bedrijf van zijn vader, die in wijnen 
handelde. Door een bestelbon in te 
vullen en op te sturen kwam men in 
het bezit van de bestelde wijnen. Ide-
aal als je er niet voor naar de winkel 
hoefde. Dan zag men ook niet hoeveel 
je bestelde. Vooral in kleine dorpen 
met een hoge sociale controle was dat 
een uitkomst.

Creatief
Han was buitengewoon creatief en 
bedacht de meest uiteenlopende acties 
en campagnes. Nog in de tijd dat de 

bedrijven aan de Avenue Concordia 
waren gevestigd was de hoofddirectie 
op zoek naar een passende naam voor 
de - zeg maar - kwaliteitshorloges. 
Zoiets als Pontiac, het beroemde 
automerk, maar dat bestond dus ook 
al als horlogemerk. Er moest een 
andere naam komen met de luxe 
lading van Pontiac. Han stond voor het 
raam en staarde diep in concentratie 
naar buiten. Ineens kwam hij met de 
oplossing: Lancia. De hoofddirectie 
was enthousiast. Wat een fantastische 
creatieveling hadden ze toch als mee-
denker. Hoe kwam hij toch zo briljant 
aan de oplossing? Han glimlachte toen 
hij droog antwoordde: “Hun garage 
zit hier beneden.” Jammer genoeg 
dreigde het automerk Lancia vrijwel 
onmiddellijk met een rechtszaak, dus 
moest opnieuw een naam bedacht 
worden. Dat werd Gracia, een naam 
met duidelijk minder exclusieve 
lading.

Voet aan de Hilledijk
Na de verhuizing van de postorder-
bedrijven naar de Hilledijk had Han 
er ook een pied à terre, zoals hij dat 
noemde. Hij zat aan zijn strak witte 
bureau op de afdeling Copywriting 
en was tevens mentor van de andere 
tekstschrijvers. Wanneer je met een 

uitgewerkte tekst bij hem kwam 
om hem om zijn visie te vragen, zei 
hij nooit wat er volgens hem aan 
mankeerde. Hij zei alleen maar: “Dat 
kan ook anders.” En met die suggestie 
kon je weer verder. Je moest je eigen 
hersens gebruiken. Inmiddels werkte 
hij onder meer ook voor Remia. Af en 
toe schoof hij een opdracht door naar 
een van zijn discipelen op de afdeling. 
Zo kreeg ik de opdracht een commer-
cial te bedenken voor Remia slasaus. 
Ik liet een krop sla met een gezichtje 
zeggen: ‘Als u mij afmaakt, maak mij 
dan af met Remia slasaus’. Handen 
plukten blaadjes van de krop sla. De 
commercial is, denk ik, viermaal op 
TV uitgezonden, want er kwamen 
klachten van kijkers: “Het was alsof 
een baby werd vermoord!” Idioterie 
natuurlijk, want baby’s met groene 
gezichten bestaan bij mijn weten niet. 
Net zo min als pratende kroppen sla. 
Een andere commercial werd wel 
getolereerd: die met twee frietjes die 
onder een douche van Remia frietsaus 
stonden. Je kon er hooguit over vallen 
dat de frietjes wel erg schaamteloos 
naakt waren, onder die douche.

Uit eten met de prins
Han vertelde een keer dat hij door Van 
Leeuwen werd uitgenodigd voor een 

diner. Natuurlijk in een luxe restaurant 
waar de prins met luide stem vertelde 
over zijn commerciële successen. 
Iedereen in het restaurant luisterde 
mee. Han vond het gênant, maar kon 
aan de loop van het gesprek niet veel 
veranderen. Van Leeuwen kokketeerde 
met zijn rijkdom en toen de kelner 
hem de rekening gaf kreeg hij als fooi 
een gouden horloge van 625 gulden 
uit de catalogus van KeurKoop, een 
van zijn postorderbedrijven. Nog met 
de eerste merknaam Lancia erop…

Schrijfcursus
De laatste jaren van zijn leven bracht 

Snel door in Ierland, daarna in Zuid-
Engeland. Hij hield zich voornamelijk 
bezig met het fokken van nieuwe 
hoenderrassen, maar bleef nog voor 
enkele opdrachtgevers werken en 
ontwikkelde de cursus Winstgevend 
Schrijven waarin zo’n beetje alle 
facetten van het schrijfvak aan de orde 
kwamen. Verhalen, reclame, liedjes… 
Een van de grootste copywriters van 
Nederland overleed op 71-jarige 
leeftijd in het door hem zo geliefde 
tweede vaderland Engeland.

John Collee
johncollee@hotmail.com

Han Snel, reclamegoeroe
Natuurlijk was Bram van 
Leeuwen het grote com-
merciële genie achter zijn 
tientallen bedrijven en b.v.’s 
onder de paraplu van het 
Nederlands Talen Instituut. 
Maar de man die zorgde voor 
belangwekkende impulsen in 
de reclamecampagnes was 
de icoon Han Snel.

Hij introduceerde hier het postorderen, 
dat hij in Amerika had ontdekt. Daar 
kende men het bestellen per post al 

Han Snel deed inspiratie op in Amerika

weg alles bij elkaar een tien minuten 
lopen. Hendriks had zijn naam in grote 
letters laten graveren en op een groot 
formaat naamplaat op zijn voordeur 
aangebracht: JOHN HENDRIKS.
Met gevoelens van dankbaarheid denk 
ik terug aan deze broodmagere en 
nerveuze man, die mij steevast aan de 
deur begroette met een amicaal “Hello 
boy!”, vaak onderstreept met een 
schouderklop. Hij zal indertijd medio 
veertig geweest zijn.

Gitaarles kreeg ik van hem aanvan-
kelijk in een kleine groep. Ik herinner 
mij een groepje gevorderde tiener-
meisjes met mandolines en banjo’s. 
Ieder gaf hij in dat lesuur de nodige 
persoonlijke aandacht, terwijl het uur 

besloten werd met samenspel.
Ik zie mezelf nog zitten met mijn 
gitaar, op een krukje, met Hendriks 
staand naast me. Met in zijn ene hand 
een sigaret en zijn andere in de zak 
van zijn jasje, gaf hij met een regelma-
tige beweging van zijn voet de maat 
aan, en zette de kamer en passant in 
een blauwe waas.

John Hendriks speelde in een combo, 
en kon uitstekend improviseren. Dit 
vermogen trachtte hij over te brengen 
op zijn leerlingen. Daarnaast bracht 
hij je uiteraard het notenschrift bij 
en nam hij het populair-klassieke 
repertoire met je door. Het waren de 
jaren zestig en zeventig en ik bezit nog 
een dik plakboek van hem, vol met 
stencils van destijds populaire songs. 
Een eenvoudige melodielijn, met de 
akkoordaanduidingen eronder.

Schim
Na enkele jaren hing ik mijn gitaar 
aan de wilgen en ging ik bij hem op 
pianoles. De gevolgen van zijn stevige 
rookgedrag voor de atmosfeer in het 
kamertje bestreed hij inmiddels met 
tientallen waxinelichtjes.
Hoewel hij over zijn privéleven 
weinig naar buiten bracht, kwam ik in 
de loop der jaren wel iets aan de weet. 

Dat hij gehuwd was bijvoorbeeld: een 
enkele keer zag ik een schim van een 
vrouwspersoon in de duistere gang. 
Verder was hij de enige zoon van 
een hoteleigenaar. Het was daar dat 
hij met ‘live’ muziek in aanraking is 
gekomen. Ik herinner mij iets van een 
scheiding van zijn ouders. Hij vertelde 
weleens iets over zijn vader, maar 
over zijn moeder zweeg hij. Zelf had 
hij overigens geen kinderen.

Boksen
Dikwijls trad hij ‘s avonds en tot diep 
in de nacht op met zijn band in een 
etablissement in Breda, vanwaar hij 
in de nachtelijke uren terugfietste naar 
Rotterdam. Uit zijn verhalen moest 
ik opmaken dat er met hem niet te 
spotten viel. In zijn vrije tijd had hij 
zich beziggehouden met boksen. Dat 
zelfverdediging bij hem hoog in het 
vaandel stond, bleek verder uit het feit 
dat hij op zijn nachtelijke fietstochten 
steevast een mes in de mouw van zijn 
rechterarm gereed hield. Kennelijk 
vertrouwde hij toch niet voldoende op 
zijn vuisten.
Een andere passie van hem was de 
motorfiets. Hendriks ging er prat op 
dat hij nooit met een helm op reed. Bij 
een aanhouding klaagde hij dan over 
zware hoofdpijn, waarmee hij steeds 

zou zijn weggekomen.

Whisky
Het kwam nogal eens voor dat hij de 
les even onderbrak, een fles uit de 
vaste kast nam, om deze vervolgens 
aan zijn mond te zetten. Het was 
whisky. “Daar had ik even behoefte 
aan”, zei hij dan. Toch geloof ik niet 
dat hij alcoholist was.
Op een dag, plusminus 1975, vertelde 
Hendriks van zijn verhuisplannen. Hij 
zou verkassen naar Zuidwijk, naar een 
flat achter de Slinge. De piano zou 
worden ingeruild voor een keyboard.
De reden van dit besluit maakte hij 

mij niet duidelijk. Ik zag op tegen de 
wekelijkse tocht naar Rotterdam-Zuid. 
Bovendien was het keyboard voor 
mij ook geen prettig vooruitzicht. Het 
werd een afscheid.
Nog altijd ben ik een enthousiast pia-
nist. Met de hulp van Hendriks buitte 
ik mijn improvisatietalent uit. Na hem 
had ik diverse docenten, maar John 
Hendriks legde een stevige basis. Het 
is dan ook met dankbaarheid dat ik 
aan deze bijzondere man terugdenk.

Marcel van Baarle
Beilen
marcus-baarlo@hotmail.nl

‘Hello Boy!’
Piano, gitaar, trompet, kla-
rinet, accordeon…, noem 
maar een instrument en hij 
beheerste én onderwees 
het. Plaats van handeling: de 
krappe voorkamer van zijn be-
nedenwoning aan de Noorder-
havenkade te Rotterdam. Ik 
meen dat het op 107a was.

Ik was negen jaar toen ik omstreeks 
1965 voor het eerst met mijn gitaar 
naar John Hendriks liep. Het was 
vanaf mijn ouderlijk huis op de Staten-

Pianoles bij John Hendriks
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Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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.

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

 

 
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 
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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

Viswraps
Rijk belegd met
zalm, garnalen,  
tonijn of makreel      

 

Aanbieding geldig t/m vrijdag  26 april

 
 

4e GRATIS

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

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Ruim 40 jaar een begrip 
in Rotterdam Ommoord

Openingstijden:
op afspraak  
maandag t/m zaterdag 
09:00 u. – 21:00 u. 

Kernspecialiteiten:
50+ klachten  
voeding en supplementen

Locatie:
Gezondheidscentrum Health & More
Marshallweg 13 unit 3
3068 JN Rotterdam Ommoord
(ingang Fysio Teeuwisse)

Kernactiviteiten:
Behandeling van gezondheidsklachten
Advies – Demonstratie – Uitleg

Contact: georgette_melissen@hotmail.com
                tel. 06-21542894 

Georgette Melissen:
Hbo-geschoold natuurgeneeskundige | Bachelor of CAM | 

Complemantary and Alternative Medicine

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 2,50per kilo

 Zoete aardappelen  

OOK EEN 
OUD-ROTTERDAMMERTJE 

PLAATSEN?
BEL. 0180-820244



De echte Rotterdammer wil deze hoogwaardige 
kussenhoezen met mooie Rotterdamse illustra-
ties graag op zijn bank of in zijn bed hebben, 
toch? Op deze hoezen staan de prachtige illus-
traties gedrukt van de Euromast, Erasmusbrug, 
Centraal Station, ss Rotterdam en Hotel New 
York. Aan u de keuze welk Rotterdams icoon u 
op je bank of in of op je bed wilt hebben. U sluit 
de kussenhoezen met een rits. De afmeting: is 
45 bij 45 centimeter. Dat is een hele courante 
maat en daar zijn makkelijk kussenvullingen 
voor te kopen. Want die worden er niet bij gele-
verd. De hoezen kosten € 10,50 per stuk.

U kunt de kussenhoezen naar keuze bestellen via 
de bestelbon van ‘t Winkeltje op deze pagina of 
via de webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Gerard Groeneveld, die eerder ‘Rotterdam 
Frontstad’ en ‘Nach Holland, de meidagen 
van 1940 door Duitse ogen’ schreef. In dit 
nieuwe boek maakt hij pijnlijk duidelijk dat 
jongeren in de jaren dertig en veertig al op 
geraffineerde wijze werden beïnvloed met 
suggestief beeldmateriaal.
Foto’s en illustraties leverden een belangrijke 
bijdrage aan de bezieling van jongeren. Vanaf 
het prentenboek, het eerste schoolboek waarmee 
kinderen leerden lezen en schrijven, de jeugd-
boeken, de tijdschriften tot zelfs de illustraties 
in de sigarettenplaatjesalbums. En steeds hadden 
ze maar één doel: de manipulatie van Duitse 
jongens en meisjes tot bruikbare leden van de 
nationaalsocialistische volksgemeenschap. Niet 
zonder succes: veel jongeren bleven tot het bittere 

einde toe geloven in de heilstaat die de Führer 
hen jarenlang had voorgehouden. Ook als dat ten 
koste ging van hun eigen leven.

‘Hitlers jongste hoop. Nazipropaganda voor de 
jeugd’ is te bestellen via de bestelbon op deze pa-
gina van ‘t Winkeltje en via de webshop op www.
deoudrotterdammer. Het boek telt 320 pagina’s, is 
een paperback en kost 29,95 euro.

 

Rotterdamse 
kussenhoezen

Hitlers jongste hoop

We hebben weer iets nieuws in de 
aanbieding in ‘t Winkeltje. Heuse Rot-
terdamse kussenhoezen!

In Hitlers Duitsland werd geen pro-
pagandamiddel onbeproefd gelaten 
om de geestdrift onder de jeugd op 
te stoken. Aan de hand van talloze 
verbluffende afbeeldingen brengt 
het boek ‘Hitlers jongste hoop’ dit 
propaganda-offensief voor het eerst 
in kaart. Een nog altijd actueel 
thema, als we denken aan de 
discussie over  van jongeren via 
gemanipuleerd beeldmateriaal op 
sociale media.

‘Hitlers jongste hoop’ is geschreven door 
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Aan de hand van meer dan 700 Feyenoord-ta-
toeages en de verhalen van supporters schetst 
het boek ‘Feyenoord Forever, Feyenoorders 
en hun tattoos’ een beeld van de onvoor-
waardelijke clubliefde van de Feyenoord-
supporter.
Het boek is samengesteld door Frans Rei-
chardt en telt vele honderden foto-illustraties. 

Bovendien is er een voorwoord opgenomen, 
geschreven door Willem van Hanegem, die 
bekent als kind al bewonderend naar de vis-
sers in Breskens te hebben gekeken die een 
tatoeage hadden. Zelf heeft hij er overigens 
geen.

In het boek Feyenoord Forever gaat het over 

feiten en cijfers, over spreuken en leuzen en 
over de stad en het stadion. Over clubiconen, 
successen en nog veel meer.

Het boek telt 208 pagina’s en kost € 24,95. 
Het is te bestellen via de bestelbon op deze 
pagina en via de webshop op www.deoudrot-
terdammer.nl

Feyenoord Forever
Tatoeages of tattoos, of taatoos op z’n Rotterdams, zijn diep verankerd in de Feyenoord-supporterscultuur. Waren het 
aanvankelijk de havenarbeiders en leden van de harde kern die zich tooiden met een Feyenoord-tatoeage, vandaag de dag 
dragen ook accountants, verpleegsters en directeuren én ouderen de club in hun hart en op hun huid. Eén ding hebben ze 
gemeen: de liefde voor Feyenoord en de wens met een tattoo uitdrukking te geven aan hun gevoel van verbondenheid.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk 
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:
Rotterdamse kussenhoes: SS Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,50
Rotterdamse kussenhoes: Centraal Station .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  10,50
Rotterdamse kussenhoes: Hotel New York/HAL-gebouw  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,50
Rotterdamse kussenhoes: Erasmusbrug .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,50
(Opgelet: bij bestelling van 2 kussenhoezen of meer aangepaste verzendkosten!)
Hitlers jongste hoop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
Feyenoord Forever  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Rotterdam in de Wederopbouw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Coloring the city Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Venster op de Rotterdamse haven . 100 jaar Spido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
De Natte T-Doek (geen boek!) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  8,95
Kanjer (over zangeres Rita Young)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,95
Oude Maasweg kwart voor drie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Terbregge – Parel  aan de Rotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,50
Poffen (over Noordereiland)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Het korps de baas . De geschiedenis van het Rotterdams politiekorps € 29,95
Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20 .00
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Varen met Spido
Rederij Spido neemt u mee op een bijzondere reis door het Zuid-
Hollandse, Gelderse en Brabantse landschap. Deze dagtocht van circa 
130 kilometer brengt u via o.a. de rivieren Nieuwe Maas, de Noord, Be-
neden- en Boven Merwede, Andelse- en Bergse Maas, Amer, Hollands 
Diep, Oude- en Nieuwe Maas ver in het Brabantse land. Deze tocht is 
inclusief koffi e met appelgebak en in de middag een uitgebreid koud/
warm lunchbuffet en klein dessert. (Zie ook elders op deze pagina’s.)
 
Miniworld Rotterdam: Opbouwdag en de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse
Van 15 tot en met 18 mei organiseert Stichting Meemaken in Miniatuur samen met Miniworld Rotterdam de Rot-
terdamse Verhalen Vierdaagse (RVV). Het thema van 2019 is ‘Opbouwdag Rotterdam: Wederopbouwverhalen in 
miniatuur’. Hierbij sluiten wij aan bij het oer-Rotterdamse evenement: 
Opbouwdag Rotterdam. Speciaal in dit thema is er vrijdagavond 17 
mei een avondopenstelling en geeft architect Wytze Patijn een lezing 
over de wederopbouw in Rotterdam. Zaterdag 18 mei is er een prach-
tige excursie, inclusief een bezoek aan Miniworld, een bustocht met 
een gids door de stad in een historische stadsbus van Stichting Ro-
MeO en een rondleiding door het bijzondere Bouwcentrum Rotterdam, 
de hoofdlocatie van Opbouwdag 2019. Meer info en reserveren kan via 
website, webshop of 010-2400501. (Zie ook elders op deze pagina’s.)
 
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 verza-
meling 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 verze-
kering. 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.
 
Iedere week nieuw driegangen dinermenu bij De Dames
Restaurant & theehuis De Dames op Leefgoed De Olifant is de 
lente gestart met een nieuwe kaart in de vorm van een menuk-
rant. Hierin vindt u informatie over het Leefgoed, de activiteiten 
en fantastische lunch- en dinergerechten, gemaakt van verse 
biologische producten van lokale aanbieders en eigen teelt. 
Daarnaast een wekelijks wisselend driegangen dinermenu 
voor slechts 29,75 p.p. Een inspirerende omgeving voor een 

vrienden- of 
familiediner. En dat op een kwartiertje rijden van hartje Rot-
terdam in het landelijk groen van Leefgoed de Olifant tussen 
de Hollandsche IJssel en Park Hitland. Boek bijtijds voor de 
Moederdagbrunch die zondag 12 mei op de eerste dag van 
de Beeldentuin in de sfeervolle Kas wordt geserveerd, want 
VOL=VOL. Meer informatie: leefgoed.nl/agenda. U kunt ook 
bellen met 0180-323414. Niet vergeten te melden dat u geïn-
spireerd bent door dit bericht in De Oud-Rotterdammer. Het 
adres is: Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Parkeren voor de deur is gratis.
 

Dinsdag 16 april
 
Honderd jaar christelijke zorg in Rotterdam Centrum
Op 16 april is het honderd jaar geleden dat de gereformeerde kerk in Rot-
terdam haar eerste ‘rusthuis voor ouden van dagen’ opende. Het initiatief 
van de diaconie legde daarmee de basis voor een eeuw christelijke zorg 
in Rotterdam-centrum. In zorgcentrum Atrium, dat het in 1940 gebom-
bardeerde rusthuis verving, wordt dit eeuwfeest deze maand uitgebreid 
gevierd. Geïnteresseerden kunnen tot eind april de mini-tentoonstelling 
over de geschiedenis bekijken en een gratis jubileummagazine afhalen. U 
bent an harte welkom in Atrium, Karel Doormanstraat 343.

Dinsdag 30 april
 
Familiemusical Assepoester in Theater Zuidplein
Kom in de meivakantie genieten van het bekende sprookje met een moderne twist. Met vrolijke 
liedjes, veel humor en schitterende kostuums. Gebruik promocode ASSEPOESTER0419 
en betaal slechts € 10,75,- i.p.v. € 21,50,-. Boek via www.theaterzuidplein.nl of 010-
2030203.

Woensdag 1 mei

Dagtocht Land van Heusden en Altena
Woensdag 1 mei van 10.30 tot circa 18.30 uur ver-
zorgt Rederij Spido een dagtocht naar het Land van 
Heusden en Altena. Tarief: Volwassenen € 49,50 
p.p. Kinderen (4 t/m 11) € 25,50 p.p. Reserveren 
kan via de website www.spido.nl (zie ook elders op 
deze pagina’s).

Zaterdag 11 mei
 
Het gebeurt op Kortenoord Molendag 2019
Zaterdag 11 mei, 10-16 uur. Kortenoord 3. Nieuwerkerk a/d IJssel, theeschenkerij Korenaer, molen 
Windlust, café Rustwat

Woensdag 15 tot en met zaterdag 18 mei
 
Miniworld Rotterdam: Rotterdamse Verhalen Vierdaagse
Van 15 t/m 18 mei vieren wij Opbouwdag in Miniworld! Stichting Meemaken in Miniatuur orga-
niseert samen met Miniworld Rotterdam de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse (RVV): ‘Wederop-
bouwverhalen in miniatuur’. Tijdens de RVV zijn er drie bijzondere activiteiten bij Miniworld: van 
15 t/m 18 mei: expositie tekeningen Mijke Zwinkels en verhalen over het Bouwcentrum. Op 17 
mei: avondopenstelling met lezing architect Wytze Patijn over wederopbouw. Op 18 mei: excur-
sie - Miniworld/ met historische bus en gids door Rotterdam / rondleiding in het Bouwcentrum 
Rotterdam. Meer info en reserveren via website, webshop of 010-2400501. Website: http://www.
miniworldrotterdam.com/rvv Webshop: https://miniworldshop.nl/product-categorie/arrangemen-
ten

Zaterdag 18 mei
 
Orfeo & Majnun, Hét stadsfeest van Operadagen Rotterdam 2019
Het stadsfeest Orfeo & Majnun kleurt 18 mei 
de hele zaterdag van Operadagen Rotterdam. 
Alle voorstellingen staan in het teken van liefde, 
verlies, verlangen en culturele uitwisseling. Maak 
je dag compleet en start in de Paradijskerk, bekijk 
pop-up opera in de metro en luister naar prach-
tige slaapliederen uit heel de wereld in Lullaby 
Movement: a song cycle. Bezoek de prijswinnende 
Iraanse voorstelling Promethe/Plague, de baanbre-
kende ervaringsopera ORLANDO en de opera-in-
stallatie Unknown, I live with you. Van 14.00 tot 17.00 uur. Start: Stationsplein. Gratis toegankelijk. 
Meer informatie www.operadagenrotterdam.nl/programma/orfeo-majnun/

Zondag 19 mei
 
Dutch Swing College Band aan boord 
SS Rotterdam
Zondag 19 mei 16:00 uur ss Rotterdam - Queens 
Lounge info/verkoop: Nationale Theaterkassa 
www.ntk.nl 0900-9203

Woensdag 22 tot en met zondag 26 mei
 
Vaarwel Dijkzigt
Tijdens Operadagen Rotterdam 2019 gebeurt er 
van woensdag 22 tot en met zondag 26 mei iets 
bijzonders in het voormalig Dijkzigt ziekenhuis: 
Vaarwel Dijkzigt, een muzikale route gemaakt aan 
de hand van verhalen van Rotterdammers over 
het ziekenhuis. Tickets à 20 euro zijn te koop 
op www.operadagenrotterdam.nl/programma/
vaarwel-dijkzigt. Op de Facebookpagina van De 
Oud-Rotterdammer verloten we de komende week 
twee tickets voor Vaarwel Dijkzigt.
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5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO
15 juni 2019

wolfert-dalton.heefteenreunie.nl

en voorlopers
25 mei 2019

wolfert-college.heefteenreunie.nl

& Caland
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Orfeo & Majnun, Hét stadsfeest van Operadagen Rotterdam 2019
Zaterdag 18 mei brengen enkele honderden Rotterdammers hun verhaal over liefde, verlies en verlangen tot le-
ven tijdens een groots stadsfeest van Operadagen Rotterdam: Orfeo & Majnun. Twee liefdesverhalen, de Griekse 
tragedie over de geliefden Orpheus en Eurydice en het Arabische 
liefdesverhaal van Layla en Majnun, vormen de basis voor een 
feestelijke muziektheaterroute door het centrum van Rotterdam, 
geheel vertolkt voor en door stadgenoten. Laat je verrassen door 
Bollywood-dans, Chinese acrobatiek, spoken word, hiphop en 
beatboxing, krasse ouderen, stoere jongeren, kloeke koormu-
ziek en uiteraard aangrijpende opera. Maak het allemaal mee 
tijdens een wervelende stadsparade tussen het Stationsplein, het 
Kruisplein en het Schouwburgplein. Meedoen kan natuurlijk ook; 
schuif aan bij workshops en loop met je eigen dierencreatie mee 
tijdens de route.
 
Muzikale route Vaarwel Dijkzigt
Een Rotterdams icoon verdwijnt. De komende jaren gaat het voormalig Dijkzigt ziekenhuis, dat voor veel Rot-
terdammers een bepalende plek is geweest, definitief tegen de vlakte. Voor het zover is, maakt Operadagen 
Rotterdam in samenwerking met Erasmus MC een bijzondere route door de gangen, langs operatiekamers en 
keukens, in verkoeverkamers en personeelskantines. Mooie en aangrijpende verhalen over geboorte, herstel en 
afscheid van Rotterdammers die er verbleven en werkten, worden gecombineerd met sfeervolle aria’s en liede-
ren. Voorbeelden van verhalen die aan bod komen zijn de geboorte van een kerstkind, afscheid van een dierbare, 
de nachtelijke rondes van de verpleging die met een zaklamp door de ziekenhuisgangen lopen, oliebollen bakken 
op oudejaarsdag in de keuken van het ziekenhuis, een sneeuwballengevecht in de gang, stiekem zonnen op het 
dak van het zusterhuis, en nog veel meer. Zie ook elders op deze pagina’s.
 
Assepoester kijken in Theater Zuidplein
Dinsdagmiddag 30 april om 14.00 uur begint in de grote zaal van 
Theater Zuidplein de familiemusical Assepoester. Een bekend 
sprookje, uitgevoerd door Langhout Theaterproducties, met een 
modern tintje, veel humor en schitterende kostuums. Geschikt 
voor kinderen vanaf zes jaar. Leuk om met de kleinkinderen naar-
toe te gaan! Bovendien kunt u er met korting heen. Kijk elders op 
deze pagina bij de aankondiging van deze voorstelling.
 
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 19 mei 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Si-
natra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze 
traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-
9203 (45cpm). De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!
 
Mini-tentoonstelling en gratis jubileummagazine in Atrium
In zorgcentrum Atrium aan de Karel Doormanstraat 343 in 
Rotterdam. is nog tot eind april een mini-tentoonstelling te zien 
over honderd jaar christelijke zorg. Op 16 april is het honderd 
jaar geleden dat de gereformeerde kerk in Rotterdam haar eerste 
‘rusthuis voor ouden van dagen’ opende. Het initiatief van de 
diaconie legde daarmee de basis voor een eeuw christelijke zorg 
in Rotterdam-centrum. In zorgcentrum Atrium, dat het in 1940 
gebombardeerde rusthuis verving, wordt dit eeuwfeest deze 
maand uitgebreid gevierd.
 
Avonkuurtjuh komt naar verzorgingstehuizen
Avonkuurtjuh, een initiatief van vier Rotterdamse studenten helpt verzorghingstehuizen met dagprogramma’s 
die zijn afgestemd op wensen en behoeften van ouderen. Verzorgingstehuizen bieden vaak een simpel, niet 
variërend dagprogramma. Avonkuurtjuh verbreekt deze sleur en verzorgt keer op keer vernieuwde, leuke 
Avonkuurtjuhs voor ouderen. De kernwaarden die Avonkuurtjuh nastreeft zijn verbondenheid, hulpvaardigheid 
en avontuur. Verbondenheid creëren tussen ouderen in verzorgingstehuizen om de vereenzaming tegen te gaan 
is het allergrootste doel en onze belangrijkste waarde. Uiteindelijk is dat waarom ze de verzorgingstehuizen 
betreden. Hand in hand kameraden! (Zie ook elders op deze pagina’s.)
 

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

Vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli

RotterdamseKost 
Rotterdamsekost is de grootste en gezelligste buitenkroeg van 
Nederland, waar krotenkokers en keilebakken hun liefde voor 
010 kwijt kunnen in eten, drinken, muziek en cultuur. Met een 
biertje in je hand kun je slurpen en schransen bij de leukste 
Rotterdamse restaurants. Drie dagen staat onze fijne havenstad 
in het zonnetje en eren we cultureel en culinair Rotterdam. 
Kom naar Het Park, van vrijdag 17.00-23.00 uur, zaterdag 6 juli 
14.00-23.00 uur en zondag 7 juli 13.00-20.00 uur.)

Elke dinsdag en donderdag

Odensehuis Rotterdam
Odensehuis Rotterdam is een laagdrempelig 
inloop-, informatie-, en ontmoetingspunt voor 
mensen met geheugenklachten of beginnende de-
mentie, hun mantelzorgers, familie en vrienden. Wij 
bieden informatie en ondersteuning bij het omgaan 
met dementie, waarbij de ervaringsdeskundigheid 
van de bezoekers centraal staat. Elke dinsdag en 
donderdag tussen 10.00 en 14.30 uur staan onze 
deuren voor u open. U vindt ons in het Huis van 
de Wijk (Het Lage Land), Remmet van Millplaats 15. Voel u vrij en loop binnen voor informatie, 
een kopje koffie of thee of neem deel aan een activiteit. Odensehuis Rotterdam is een project van 
Samen 010, 010-4666722.

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 vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en 
militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij 
MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij 
Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.
 

Elke donderdag
 
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur 
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een 
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel tel. 030-6063944.
 

Het hele voorjaar
 
Vier de lente op Leefgoed de Olifant in landelijk groen
De lente op Leefgoed de Olifant is begonnen. Het bruist van het nieuwe leven. Ooievaars klepperen 
op hun nest en vaarzen dartelen in de wei. In de nieuwe menukaart vindt u informatie en heerlijke 
gerechten. Voor de bezoekers biedt Restaurant de Dames een mooi driegangen dinermenu met 
voorjaarsgerechten. Zie ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk 
a/d IJssel. Boeken: www.leefgoed.nl/agenda of 0180-323414.

Op aanvraag
 
Bent u klaar voor een nieuw avontuur?
Avonkuurtjuh, een start up neergezet door vier Rotterdamse studenten. Maar waarom? Wij willen 
verbondenheid creëren tussen ouderen in verzorgingstehuizen en ouderen meenemen in enkele 
laagdrempelige fysieke oefeningen. De sport als ijsbreker voor de gesprekken; want sport verbindt 
en is van groot belang voor de vitaliteit. Ons motto voor de ouderen luidt dan ook: “Het verzor-
gingstehuis is géén stap achteruit, maar een stap in een nieuwe richting.” Wij komen op aanvraag 
naar verzorgingstehuizen met ons variërend dagprogramma. Wilt u meer weten over Avonkuurtjuh 
en wat we in uw verzorgingstehuis kunnen bieden, bekijk dan onze website! https://timodegraaaf.
wixsite.com/avonkuurtjuh (Zie ook elders op deze pagina’s)
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`All you can eat` Wereldkeuken

BEIDE PAASDAGEN  EN 
KONINGSDAG GEOPEND!

Van de klassieke Franse keuken tot traditionele Japanse Sushi. Van een mals stuk 
vlees tot een heerlijk stukje vis. En wat u ook kiest, alles wordt met kakelverse 
producten voor u met liefde bereid.
Spaar punten met de Cathay klantenkaart en ontvang leuke kortingen!o.l.v. Helène Verbraak,  

Zoekt enthousiaste 
zangers en zangeressen
Zingt u graag, kom kennismaken en meezingen! 
Open repetitieavond donderdag 16 mei van 20.00 – 22.00 uur
LCC Romeynshof, Stresemannplaats 8, Rotterdam Ommoord

Kamerkoor Capella Rotterdam 

w w w . c a p e l l a r o t t e r d a m . n l
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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,-

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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 

normaal 599.-
PRIJS NA 

€ 200.- INRUIL

KORTINGSBON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE INGEVULDE BON 
ONTVANG JE €2 KORTING OP MAXIMAAL 5 AAN 
DE DEUR GEKOCHTE TICKETS VOOR DE PASAR 
MALAM ISTIMEWA XL IN ROTTERDAM AHOY!

€2
JOUW E-MAILADRES

MARKET • FOOD • ENTERTAINMENT

INFO + TICKETS: WWW.ISTIMEWA-EVENTS.NL

20+21+22 APRIL
ROTTERDAM

AHOY

De weg vrijmaken voor
een lager cholesterolgehalte

Hebt u hart- en vaatziekte (ook wel hartziekte of CVD 
genoemd) of een hoog risico op hart- en vaatziekte? 

Reageert u niet goed genoeg op statines? 
Als dat zo is, komt u mogelijk in aanmerking voor  
deelname aan het CLEAR Outcomes-onderzoek.

Dit onderzoek is gericht op een onderzoeksmiddel voor patiënten met, of met een hoog risico op, 
CVD, die ook geen statines kunnen verdragen. Er zullen ongeveer 12.000 mensen deelnemen  aan 
dit onderzoek om artsen te helpen bepalen of het onderzoeksmiddel het aantal belangrijke CVD-
gebeurtenissen, zoals hartaanvallen en beroertes, kan helpen verminderen, Bij het onderzoek wordt 
ook gekeken naar hoe veilig het onderzoeksmiddel is.

Wilt u graag deelnemen? 
U komt mogelijk in aanmerking voor deelname 

aan het CLEAR Outcomes-onderzoek als u:
•	18	jaar	of	ouder	bent,		tot	maximaal	85	jaar;
•	een	geschiedenis	hebt	van	CVD	of	een	hoog	

risico loopt tgv bijvoorbeeld diabetes, 
roken, verhoogde bloeddruk.

•	geen	statines	kunt	verdragen	(u	kon	één	of	
meer statines niet verdragen).

Het	onderzoek	duurt	ongeveer	3,75	jaar	en	ver-
eist bezoeken aan het onderzoekscentrum en 
telefoongesprekken met het onderzoeksteam. 
Alle onderzoeksgerelateerde medicatie en be-
oordelingen worden kosteloos aan u verstrekt. 

Indien u meer informatie over het onder-
zoek wenst, kunt u contact opnemen met 
het onderzoeksteam aan de hand van de 
onderstaande gegevens.

Reactie bij voorkeur via mail: 
info@qclinical.nl

Telefonisch bereikbaar tusssen: 
-	8.00	-	10.30	uur
- 14.30 - 16.00 uur
-	18.00	-	20.00	uur
op	tel:	070-5680023

Praktijk van Soerland
Hoofdweg 174
3067 GJ Rotterdam

Gezondheidscentrum Gordelweg
Gordelweg	115
3037 AN Rotterm
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Ga mee met Peter Langhout Reizen

7 dgn busreis Zwarte Woud
Compleet vanaf 389      Reiscode: BE39289
	Incl. bezoek waterval Triberg, glasbla- 
 zerij en muziekavond in hotel
	Excursies naar: Triberg, Wolfach,  
 Bodensee, Konstanz, waterval Schaff 
 hausen, Freiburg en Colmar

 Diverse data met vertrekgarantie

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

8 dgn busreis Zuid-Polen
Compleet vanaf 479      Reiscode: BE44127
	Incl. gidsen in Dresden, Wroclaw en  
 Krakau
	Excursies naar: Dresden, Wroclaw,   
 Krakau en Wieliczka
Incl. bezoek Auschwitz

 Diverse data met vertrekgarantie

10 dgn busreis Karinthië incl. 
Venetië

Compleet vanaf 529      Reiscode: BE39276
	Incl. boottocht Weißensee 
	Excursies naar: Heiligenblut, Meer van  
 Bled, Cortina d'Ampezzo, Wörthersee,  
 dagtocht Venetië en Klagenfurt

 Diverse data met vertrekgarantie

10 dgn busreis Hart van Italië
Compleet vanaf 549    Reiscode: BE44376
	Incl. gids in Perugia en Assisi
	Excursies: Comomeer, Parma, Pienza,  
 Montepulciano, Perugia, Assisi, 
 Pitigliano, Bolsena, Bologna en 
 Lugano

 Diverse data met vertrekgarantie

Fluisterboot 
krijgt facelift

Ontdek wereldstad
Berlijn

Wat als de 
dijken breken?

Seniorenvakanties 
midden in het groen

Een heerlijk dagje
op het water

o.a.:



    

  Na 18 jaar zal één van de fluisterboten 
van Stichting Rondvaarten Schiedam 
een facelift ondergaan. 

  De Stichting Rondvaarten Schiedam is 
opgericht in 2001 en gestart met twee 
elektrisch aangedreven boten, de zogeheten 
� uisterboten. waarmee rondvaarten door 
de Schiedamse wateren kunnen worden 
gemaakt. Vanaf deze boten kan men onder 
begeleiding van een gids kennisnemen van 
de Schiedamse geschiedenis en genieten 
van de prachtige grachtenpanden. Natuurlijk 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle 
facetten van de jeneverindustrie en de ge-
bouwen die daarvoor nodig waren zoals het 
Zakkendragershuisje, de molens en natuurlijk 
de mouterijen en distilleerderijen. Maar ook 
andere monumentale panden kunnen vanaf 
het water worden bewonderd. Zeker bij een 
zonnetje is het genieten op de � uisterboot.
Al snel bleek de rondvaart voor Schiedam-
mers en haar toeristen een attractie. In de 
loop der jaren is het aantal passagiers be-
hoorlijk toegenomen. Het afgelopen seizoen 
zelfs tot bijna 14.000. Een van de redenen is 
waarschijnlijk ook het nieuwe vertrekpunt in 
het centrum van het museumkwartier vlakbij 
molen de Walvisch.
In een boot kunnen 50 passagiers plaatsne-
men. De mensen zitten naast en achter elkaar 
in een autobusopstelling. Hierdoor heeft men 
naar alle kanten goede zichtlijnen. Ondanks 
dat dit voor rondvaarten de ideale opstelling 
is, heeft de stichting afgelopen maanden toch 

een van de boten laten ombouwen tot een 
‘lounge-boot’. Hierin zitten de passagiers in 
twee rondopstellingen van ieder maximaal 20 
personen. Nog steeds is het mogelijk goed 
rond te kijken maar bovendien kan door deze 
opstelling beter met elkaar worden gecom-
municeerd. Zeker wanneer groepen een boot 
huren voor bijvoorbeeld een rondvaart bij een 
bruiloft of een ander feestje is dit belangrijk. 
Op de boot zijn koelkasten geïnstalleerd om 
een gekoeld drankje te kunnen serveren. 
Hierbij blijft wel het motto: het is een � uister-
boot en dus geen geluidsoverlast.
Met deze verbouwing hoopt de stichting ook 
meer jongere passagiers te bereiken. De boot 
wordt o.a. ingezet voor speciale distillery-
arrangementen die door Stichting Promotie 
Schiedam (SPS) komende jaren worden 
georganiseerd. De verbouwing van de boot is 
uitgevoerd door de bedrijven die ook werkten 
aan de inrichting van molen de Walvisch: 
ijzerwerker Martin van Oel en meubelma-
ker Kees van Bleiswijk. Op 13 april wordt 
het nieuwe vaarseizoen geopend. Voor de 
reguliere dagelijkse rondvaarten blijft de niet 
verbouwde boot in gebruik.

 Fluisterboot krijgt facelift   
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2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.

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

13 april tot 27 oktober 2019

Rondvaarten Schiedam

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675

info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

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

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

Afvaarten 
Vanaf half april tot eind oktober.
Dinsdag t/m zondag om 11.30, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.

Tarieven
Volwassenen  € 7,00
65+   € 6,00
Kind 4 t/m 11  € 3,50

kaartverkoop 
Museummolen De Walvisch, Westvest 229, Schiedam, I-Punt S'DAM 
in de Waag, Lange Kerkstraat 39, online: www.sdam.nl/rondvaarten

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Laagjes 4, 3076 BJ Rotterdam (Zijkant Ardea Auto)

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

ALLEEN IN HET PAASWEEKEND*

Bij aanschaf van een occasion

Leeftijds-
korting

2e
paasdag

geopend

Brengt leuke dingen dichterbij

Meer informatie? Kijk op: mangomobility.nl
Bel voor onze catalogus: 0800 2002 (Gratis)

*Deze actie is geldig in het paasweekend vanaf vrijdag 19 april t/m 22 april 2019 en zolang de voorraad strekt*Deze actie is geldig in het paasweekend vanaf vrijdag 19 april t/m 22 april 2019 en zolang de voorraad strekt

10.00 - 17.00 uur

*Dubbele leeftijdskorting bij aanschaf van een occasion vaste scootmobiel.

Enkele leeftijdskorting bij aanschaf van een occasion vouwscootmobiel. 

€1,- korting per levensjaar. Wordt direct bij aanschaf verrekend



 RedactiebovenrechtsKop   

    

  Berlijn is in alle opzichten een bezoek-
je waard. Onze verzorgde themabus-
reizen zijn voor u dé kans deze we-
reldstad te ontdekken. Er is namelijk 
zoveel te beleven: wat dacht u bijvoor-
beeld van een vijfdaagse busreis Klas-
siek Berlijn en Potsdam, een vijfdaag-
se reis tijdens het Berlin Light Festival 
of een zesdaagse reis 30 jaar na de Val 
van de Berlijnse Muur? Boekt u in april 
online voor één van deze busreizen 
met code BUS20, dan profiteert u ook 
nog eens van €20,- extra korting! 

Bezoek het Berlin Light Festival met deze 
vijfdaagse themabusreis. Laat u van 13 t/m 
17 oktober verrassen door de artistieke 
tentoonstelling van lichtkunstenaars, die de 
stad en haar bezienswaardigheden in de 
schijnwerpers zetten! Deze reis is te boeken 
vanaf € 325,- p.p. en is inclusief busvervoer, 
overnachtingen in Van der Valk Hotel Berlin 
Brandenburg, dagelijks ontbijtbuffet, lichttour 
door Berlijn en excursies.
Staan de televisiebeelden ook nog zo helder 
op uw netvlies? Mensen probeerden met man 
en macht de Berlijnse muur naar beneden te 
halen. Een gebeurtenis die de Duitse tweede-
ling ongedaan maakte. Van 7 t/m 12 novem-
ber nemen wij u graag mee naar Berlijn en 
Leipzig, waar het 30 jaar geleden allemaal 
begon. Deze zesdaagse themareis is te boe-

ken vanaf € 449,- p.p. en is inclusief busver-
voer, overnachtingen, ontbijt en excursies.
Tijdens deze themareizen verblijft u in luxe 
4* Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg, 
op slechts 25 kilometer van het centrum van 
Berlijn. Dit hotel kenmerkt zich door luxe 
en comfort, een ontspannen sfeer en een 
persoonlijke service. Het hotel beschikt over 
265 Classic Plus en Deluxe kamers. Daar-
naast zijn er o.a. een zwembad, � tnessruimte, 
sauna en spa aanwezig. Een ideale uitvalsba-
sis om deze wereldstad te ontdekken dus!
Liever op eigen gelegenheid naar Van der 
Valk Hotel Berlin Brandenburg? Ook dit is 
mogelijk met onze autovakanties en hotelar-
rangementen! Kijk op www.valkvakanties.
nl/autovakantie voor meer informatie en het 
volledige reisaanbod.

   Meer informatie en boekingen 
Boeken voor deze reizen kan 24/7 online via 
www.valkvakanties.nl. Wilt u op de hoogte 
blijven van acties en aanbiedingen? Volg 
ons dan op social media. Voor reisadvies en 
-inspiratie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 17.30 uur telefonisch contact met ons 
opnemen via 0172-469696.

 Ontdek wereldstad Berlijn met Van 
der  Valk Vakanties  
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Waterbus geeft lezers van de Oud Rotterdammer 
een aantrekkelijke korting op een dagkaart. 

Vaar naar Kinderdijk, wandel door historisch Dordrecht

of neem je fiets gratis mee en bepaal zelf waar je op en 

afstapt. De dagkaart is heel de dag geldig en je kunt overal 

op en afstappen. Het leukste dagje uit is met Waterbus!

Bestel je tickets op: www.waterbus.nl/voorjaar-2019  

Actie geldig t/m 21 juni 2019

Een hele dag door de regio 
varen met korting!

waterbus.nl

van € 13,- 
nu voor 

€ 9,95

WERELDSTAD
THEMA BUSREIZENBerlijn

€279

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

Boek online met code                      
0172 - 46 96 96   

Nu met €20 extra korting
 

of tel    
BUS20   

5-daagse reis
 
 Klassiek Berlijn

5-daagse reis
 
 Light Festival
 
 

6-daagse reis
 

Val v/d Muur
 
 

€325

€449

vertrek op
 
 

26/05
 
 

vertrek op
 
 

07/11
 
 

vertrek op
 
 

13/10
 
 



 Zin in een week weg in een prachtige bosrijke 
omgeving? Bij Hotel Bergse Bossen in Drie-
bergen (bij Utrecht) geniet u van mooie bus-
tochten, gezellig gezelschap en comfort. Laat 
u verwennen met heerlijke maaltijden, activi-
teiten, entertainment en persoonlijke service. 
Het hotel ligt n Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, heeft 65 kamers met uitzicht op 
het groen, een restaurant, sfeervolle lounge 
en een gezellig Grand Café met zonnig ter-
ras. Het hotel is gelijkvloers en toegankelijk 
voor mensen met rollator of rolstoel. Dagelijks 

serveren wij drie voortreffelijke maaltijden. 
Vragen of een seniorenvakantie boeken? Bel 
0343-528150 of mail info@bergsebossen.nl.

    Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM 
Driebergen   

Compleet verzorgde seniorenvakanties 
midden in het groen Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de 

enorme caissons die zijn gebruikt voor het 
sluiten van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk 
(Zeeland) na de watersnoodramp van ‘53. De 
overstromingen van de ramp zijn nog steeds 
zichtbaar in het landschap: een bijzonder kre-
kengebied aan de Oosterschelde. Het is een 
unieke locatie voor een blik in het waterverle-
den.. én de toekomst.
In het Watersnoodmuseum leert u over een 
indrukwekkend stuk geschiedenis: de waters-
noodramp van 1953. Persoonlijke verhalen 
en objecten uit die periode. Ook de tijd erna 
komt aan bod, de wederopbouw van het weg-
gespoelde land en de maatregelen die zijn  

getroffen om een nieuwe ramp te voorko-
men. Het land is omdijkt, de kustlijn verkort, 
rivieren krijgen de ruimte en regenwater wordt 
opgevangen. Is de strijd tegen het water dan 
gestreden? Nee, nog lang niet. Overal ter 
wereld nemen overstromingen in aantal en 
hevigheid toe.  

 Wat als de dijken breken?   
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Traaij 299, 
3971 GM Driebergen 

T. 0343 - 52 81 50

info@bergsebossen.nl  
www.bergsebossen.nl

S e n i o r e n  v a k a n t i e s

J u l i  e n  a u g u s t u s

Volledig verzorgde vakantieweken speciaal voor  
senioren. Heerlijke maaltijden, gezellige activiteiten 
en mooie excursies. Hotel Bergse Bossen is sfeervol, 
prachtig gelegen middenin Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, zeer servicegericht, helemaal gelijkvloers 

en van alle gemakken voorzien. 

Onze aanbieding
2-pers. kamer   € 580,- p.p./p.w. 
1-pers. kamer   € 629,- p.p./p.w.

De ramp van 1953
én ons klimaat van de toekomst.

De klimaatvoorspelling van de toekomst in 
samenwerking met het KNMI.

Nu te
zien!

Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk, www.watersnoodmuseum.nl

Speciaal voor die gasten die vanuit 
Rotterdam een rondvaart willen 
maken door de Rotterdamse havens 
en door ‘Nationaal Park de Brabantse 
Biesbosch’ hebben wij dit arrangement 
samengesteld. In hartje Rotterdam, bij de 
plantagelaan (S-bocht) wordt er om 10.45 
ingescheept. De trossen worden om 11.00 
uur losgegooid. De verse koffie en gebak 
staat voor u klaar. We gaan eerst een 
kijkje nemen in de imposante havens van 
Rotterdam. Vervolgens komen we langs 
Dordrecht, de Moerdijk- en HSL-bruggen. 
Vanuit het Hollands Diep varen we de 
Biesbosch in. De mooiste en smalste 
kreekjes van de Biesbosch worden 
uiteraard niet vergeten. De scheepslunch 
wordt om 12.30 uur geserveerd. Om 16.00 
uur arriveren we in Drimmelen. Daar staat 
een luxe touringcar op u te wachten. Met 
een ritje van plm. een half uur bent u weer 
terug bij de Plantagelaan.

Reserveren 
Telefoon 0162-68 26 09 
ovv Rotterdam-Biesbosch 
www.zilvermeeuw.nl/naardebiesbosch 

Datums 
Vrijdag 19 april, vrijdag 26 april, 
vrijdag 17 mei en vrijdag 24 mei. 
(datums worden tzt nog uitgebreid) 

Tarieven 
Normaal tarief € 55,00 p.p. 
Aanbieding  € 47,50 p.p. 

NIEUW: Unieke vaartocht vanuit Rotterdam 
Centrum naar De Biesbosch
Het is lente in de Biesbosch! De bomen worden weer mooi groen! 

Vrijdag 26 april, vrijdag 17 mei, 
vrijdag 28 mei, vrijdag 12 juli
(datums worden tzt nog uitgebreid)
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OPERADAGEN
ROTTERDAM.NL

17–26
MEI
2019

#ODR19

 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

Hythe in het veelzijdige Kent
6-daagse busreis

Zwarte Woud en de Elzas
6-daagse busreis

Frankenland en het Steigerwald
6-daagse busreis

De Ardennen, de Champagne streek en Reims
6-daagse busreis

Fryslân Boppe
6-daagse busreis

Dresden, Leipzig en Weimar
6-daagse busreis

Reiscode: ebhyt04

Reiscode: ebend06

Reiscode: ebebr02

Reiscode: ebboi02

Reiscode: ebrys02

Reiscode: ebglc02

€ 379*
p.p.

€ 369*
p.p.

€ 399*
p.p.

€ 429*
p.p.

€ 419*
p.p.

€ 419*
p.p.

De mooiste Excursie- en Rondreizen met vertrekgarantie



 Wilt u ook lekker relaxed wakker worden met 
vogelgeluiden op de achtergrond? Het gezel-
lige Hotel de Paddestoel biedt stijlvolle hotel-
kamers met een eigen terras en kitchenette, 
midden in de Oisterwijkse bossen. Rolstoel-
vriendelijk en dus geschikt voor mensen die 
gebruik maken van een rollator. Genieten van 
de heerlijke diners, hapjes en drankjes in ons 
gezellige restaurant. Leuke uitstapjes maken 

per luxe touringcar door Oisterwijk en omge-
ving. Wij zorgen ervoor dat u helemaal tot rust 
komt en volop geniet van onze Brabantse 
gastvrijheid. Bel gerust voor meer informatie 
of om een folder aan te vragen: 013-5282555

    Hotel De Paddestoel
Scheibaan 5, 5062 TM, Oisterwijk
Noord-Brabant, Nederland   

 Vakantie voor senioren  in 
Hotel De Paddestoel  

  Steeds meer mensen hebben Waterbus 
ontdekt als een prettige manier van reizen 
tussen wonen, werken of school, maar het is 
natuurlijk ook een heerlijk manier van reizen 
als je er een dagje op uit wilt.

    Algemeen directeur Eric Schipper hierover: 
“Er zijn tal van leuke bestemmingen in de 
regio die de aankomende maanden door de 
zomerdienstregeling met Waterbus uitstekend 
bereikbaar zijn. Trek erop uit en geniet van de 
prachtige natuur van de Hollandse Biesbosch 
(lijn 23), beleef de molens van Werelderfgoed 

Kinderdijk (lijn 20 en lijn 202) of breng een 
bezoek aan Wereldstad Rotterdam om gezel-
lig te winkelen of een museum te bezoeken 
(lijn 18 en lijn 20). De � ets mag gratis mee 
aan boord, ideaal dus voor een gezellig dagje 
uit zonder zorgen!”

    Lezers van de Oud Rotterdammer krijgen 
voor € 9,95 (i.p.v. € 13,-) een dagkaart 
waarmee je de hele dag overal mag op- en 
afstappen. De actie is tot 21 juni geldig. Be-
stel je voordelige e-ticket op: www.waterbus.
nl/voorjaar-2019.   

 Een heerlijk dagje op het  water met 
de Waterbus dagkaart!  
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Nieuweweg 40-44 | 6301 EV | Valkenburg a/d Geul | 043-601 2000

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FĲT 
IN VALKENBURG AAN DE GEUL

WĲ BIEDEN U DE PERFECTE LOCATIE VOOR UW:
Stedentrip, fiets- of wandelvakantie, groepsvakantie, bridge- 
of klaverjasreis, seniorenreis, bedrĳfsuitje en meer...

Voor individuele overnachtingen, kleine & grote groepen, 
130 hotelkamers, 3 liften, rolstoelvriendelĳk, electrische 
oplaadpunten voor fiets & auto, diverse zalen, grote tuin 
met diverse terrassen & 24/7 receptie.

TEVENS KUNT U BĲ ONS TERECHT VOOR:
koffie met een heerlĳk stuk Limburgse vlaai, lunch- & dinerbuffetten, 
High Tea, vergaderarrangmenten, proeverĳen & vele andere
feestelĳke (groeps)gelegenheden!

Meer informatie en mogelĳkheden vind u op onze website. 
Of informeer geheel vrĳblĳvend door te mailen naar: 
info@hotelschaepkens.nl

WWW.HOTELSCHAEPKENS.NL

Onbeperkt
ontbĳt- & 

dinerbuffet

Live
entertainment

Gratis parkeren
& treinstation
op 200 meter 

Geheel verzorgde
busreizen 

20% VROEGBOEKKORTING VOOR DE ZOMERVAKANTIE 

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE 
WEKEN VOOR SENIOREN

 

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN     V AN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN. 
• NOG BESCHIKBAAR 23-30 AUGUSTUS EN 13-20 SEPTEMBER 

Speciale Senioren 
• Lift aanwezig
• Hotel Wellness 

 
 11 - 18 mei: 10% korting!!!

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496 
www.hotelhetlandhuis.nl info@hotelhetlandhuis.nl

(za-za)€ 565,-Toeslag 1 pers.kamer € 55,-
Weekarrangementen inclusief:

• Halen en brengen vanaf opstapplaats
• Volpension 
• Dag-en middagtochten 
• Avondentertainment
• Thuiszorg

€ 425,-

Midweek    van ma 13  tot za 18  mei 

  Waterbus is het grootste openbaar vervoer netwerk over water in Nederland. De 
snelle schepen zorgen 365 dagen per jaar voor een comfortabele en leuke reis in 
de Drechtsteden en naar Rotterdam. De OV-chipkaart is geldig aan boord maar er 
zijn ook losse (dag)kaarten contant aan boord verkrijgbaar. De fiets mag ook gra-
tis mee. Tijdens de zomerdienstregeling wordt er frequenter gevaren. Kijk voor 
alle vertrektijden op www.waterbus.nl. 
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Voor het tweede jaar op rij is een Rot-
terdams museum genomineerd voor de 
prestigieuze BankGiro Loterij Museum-
prijs. Het stadsmuseum van Rotterdam 
voelt zich buitengewoon vereerd geno-
mineerd te zijn voor de Museumprijs in 
de categorie: Het meest publieksvrien-
delijke museum. Het museum heeft 
zich tot doel gesteld een plek te zijn 
waar iedereen zich welkom voelt. “Dat 
dit wordt opgemerkt en beloond met 
een nominatie is fantastisch.” 

Tezamen met twee andere musea strijdt Mu-
seum Rotterdam de komende weken om de 
prestigieuze prijs. “Als stadsmuseum willen wij 
zoveel mogelijk mensen kennis laten maken 
met het verhaal van ‘onze’ stad en haar bewo-
ners. Om dit te realiseren zetten wij ons actief 
in om cultuur blijvend toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. Zo zijn we een keer 
per maand gratis te bezoeken en organise-
ren we verhalencafé’s waar Rotterdammers 
hun verhaal kunnen delen. We zijn heel trots 
op ons museum. Het is laagdrempelig, niet 
elitair en van alles wat; net als de stad zelf!”, 
aldus Paul van de Laar, directeur Museum 
Rotterdam.
Ieder jaar stelt een jury de categorie van de 
Museumprijs vast. Het museum dat uitblinkt 
in de categorie van dat jaar krijgt een bedrag 
van €100.000,- én mag zich een jaar lang 

‘Museum van het 
jaar’ noemen. De prijs 
is een initiatief van 
het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de 
BankGiro Loterij, in 
samenwerking met de Museumvereniging.
“Museum Rotterdam brengt onderwerpen 
die vaak als stoffige geschiedenis worden 
gezien met warm enthousiasme voor het 
voetlicht. De selectie van getoonde objec-
ten is tot stand gekomen met de inwoners 
van Rotterdam. De collectie wordt met zorg 
gepresenteerd en zet de bezoeker aan het 
denken. Interactieve elementen zijn niet apart 
ondergebracht, maar geïntegreerd in de 
opstelling. Zowel de routing als de presentatie 
van de collectie is goed zichtbaar, bereikbaar, 
fris en voorbeeld stellend”, aldus de vakjury 
van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Indien Museum Rotterdam de meeste 
publieksstemmen behaalt, dan wordt het 
geldbedrag ingezet om een Stadmakers-lab 
te creëren; een plek waar (voornamelijk) 
kinderen hun ideeën over de stad kunnen 
ontwikkelen, delen en presenteren. De win-
naar wordt 17 mei bekend gemaakt.

Bouw mee aan een mooier 
Rotterdam! Breng uw stem uit via:
www.museumprijs.nl

Museum Rotterdam in de running 
voor de Museumprijs 2019!
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Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com/rvv/index

15 t/m 18 mei 2019: Rotterdamse Verhalen Vierdaagse Miniworld Rotterdam
Wederopbouwverhalen Rotterdam in het Klein en in het Echt

Expositie Bouwcentrum Rotterdam en Mijke Zwinkels/ Avondopenstelling 17 mei / excursie 18 mei
Info en tickets: http://www.miniworldrotterdam.com/rvv/index.htm

15 t/m 17 mei is de alweer 7de editie  van de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse bij Miniworld 
Rotterdam. Dit jaar in het thema “Wederopbouw Verhalen van Rotterdam”. Hierbij sluit Miniworld aan 
bij de Opbouwdag Rotterdam, een oer-Rotterdams evenement met als doel Rotterdammers en niet-
Rotterdammers bewust te maken van de wederopbouwhistorie in de stad. 

Tijdens de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse zijn er drie bijzondere activiteiten in Miniworld:
• 15 t/m 17 mei:  Expositie tekeningen Mijke Zwinkels / verhalen Bouwcentrum Rotterdam
• 17 mei:   Avondopenstelling: lezing architect Wytze Patijn over wederopbouw in Rotterdam
• 18 mei:   Excursie: Miniworld Rotterdam, rondrit door de stad in een historische stadsbus,  

   Rotterdamse koek en koffi e en rondleiding Bouwcentrum Rotterdam

17 mei: avondopenstelling en lezing door architect Wytze Patijn
Avond Programma:
• 16:30-17:30 uur:  Inloop en optie voor eten bij Miniworld Rotterdam 
• 17:30-18:15 uur:  Lezing Wytze Patijn
• 18:15-19:00 uur:  Zelf rondkijken bij Miniworld Rotterdam

Info en tickets in Miniworld webshop: https://miniworldshop.nl/product/avondopenstelling-wytze-patijn/

18 Mei  excursie: dagje Rotterdam vol wederopbouwverhalen. 
Deze dag organiseren Miniworld, Greenchoice en Platform Wederopbouw Rotterdam een leuke  excursie. 
Dagprogramma:
• 10:00-10:45 uur:  Miniworld gaat open, bezoek Miniworld
• 10:45-11:00 uur:  Lopen naar de bus bij Rotterdam CS
• 11:00-12:00 uur:  Bustocht door stad met gids in historische bus van Stichting RoMeO
• 12:00-13:15 uur:  Bezoek Miniworld en koffi e met Rotterdamse koek banketbakkerij van der Heyden
• 13:15-13:30 uur:  Lopen naar Bouwcentrum Rotterdam
• 13:30-14:00 uur:  Rondleiding Bouwcentrum Rotterdam

Info en tickets in Miniworld webshop: https://miniworldshop.nl/product/opbouwdagrotterdam-miniworld/

advertentie.indd   1 9-4-2019   11:04:51

BELEEF HET VOORJAAR BIJ SPIDO!

ZONDAG 28 APRIL, 26 MEI & 23 JUNI

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

WOENSDAG 1 MEI

DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EEN BIJZONDERE REIS DOOR HET ZUID-HOLLANDSE, 
GELDERSE EN BRABANTSE LANDSCHAP

ZONDAG 12 MEI

MOEDERDAG HIGH TEA CRUISE
VERWEN DE MOEDERS MET EEN HAVENRONDVAART 
EN GENIET VAN EEN HEERLIJK HIGH TEA BUFFET 

ZONDAG 16 JUNI

IEDERE ZONDAG

VADERDAG CRUISE
ZET DE VADERS IN HET ZONNETJE TIJDENS 
DEZE BIJZONDERE MIDDAG OP HET WATER!

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

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
SPIDO.NL OF BEL 010 - 275 99 88
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Laurenskerk Rotterdam
Ontmoet historie - creëer toekomst! 

www.laurenskerkrotterdam.nl

In de Laurenskerk Rotterdam, ooit gelegen aan de oever van de 
Rotte, gaan geschiedenis, cultuur en uiteenlopende evenementen 
hand in hand. In de Laurens is altijd wel iets te beleven! Maar ook 
om te ontsnappen aan de waan van de dag, een moment van 
reflectie of bezinning bent u welkom. De Laurenskerk: van en voor 
alle Rotterdammers

Zomerse sferen
De zon staat hoog aan de hemel in de 
maan den juli en augustus. Maar in de koele 
kerk is het aangenaam verpozen tijdens de 
zomermarktconcerten op dinsdag, van 12:45 
tot 13:30 uur. (Inter)nationaal gerenommeerde 
organisten reizen naar Rotterdam voor het 
magistrale Marcussen orgel.  

Op de koffie
Zin in een bakje koffie met gebak? Of wilt u 
liever genieten van een ambachtelijk biertje 
in de zon? Neem dan plaats op het terras met 
de meeste zonuren van de stad; De Swarte 
Leeuw. Het pop-up proeflokaal bevindt zich in 
de Laurenskerk en heeft een prachtig terras 
op het Grotekerkplein.  

Even pauzeren  
Vanaf april starten de orgelpauze concerten in 
de Laurenskerk. Elke dinsdagmiddag tussen 
12:45 en 13:15 uur bent u van harte welkom om 
geheel gratis te luisteren naar de bijzondere 
orgelconcerten gegeven door zeer uiteen-
lopende, getalenteerde organisten. 

find us on:

Beleef het monument vol verhalen 
Een must-see én het enige middeleeuwse 
monument in Rotterdam; De Laurenskerk. Met 
het verhalenboek in de hand beleeft u de 
geschiedenis van de Laurenskerk door 84 
afwisselende verhalen en muziekfragmenten,
beelden en sculpturen.  
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einde toen mensen begonnen te 
klagen.”
Ik herinner mij nog een gezin 
in een benedenhuis, halverwege 
de lange Tweebosstraat, gezien 
vanaf de Putselaan. Ze hadden een 
dochter - en leeftijdgenoot - Trees 
Kamp. Op zaterdag kwam ze 
altijd vier liter melk halen bij de 
bezorgwagen van zuivelhandelaar 
Cor Houtbraken. Daarna ging ze 
touwtjespringen. Ik vond haar leuk 
en ben - met anderen - benieuwd 
wat er van haar is geworden.”

Trams
Leo Verhoef uit Brummen 
(verhoef.z_l@hccnet.nl) laat weten: 
“Met veel plezier lees ik altijd het 
‘mijmerZUIDhoekje’ in De Oud-
Rotterdammer. Op 19 februari ging 
het onder meer over de tramlij-
nen die op Hillesluis bij elkaar 
kwamen. Als kind genoot ik van 
het railspektakel. We woonden op 
de Hillevliet (tegenover de school 
van meester Akkersdijk) en zaten er 
middenin. Rechts reden lijn 3 over 

de Beijerlandselaan en Randweg 
en de stoomtram van de RTM naar 
de Hoekse Waard; links kruiste 
lijn 9 de Hillevliet en verderop, op 
de Putselaan de lijnen 2 en 12, de 
stoomtram naar Voorne-Putten en 
de havenspoorlijn van de NS.”
“In die tijd reden op alle lijnen de 
zo genoemde ‘vierkante’ trams uit 
het tramplan van 1929. De lijnen 
2 en 3 reden met bijwagens, de 
‘stillere’ lijnen 9 en 12 waren losse 
motorwagens, hoewel op lijn 9 af 
en toe ook met bijwagens werd 
gereden. Het was altijd een race 
tegen de klok in de Oranjeboom-
straat, als de tijd naderde dat de 
Koninginnebrug over de Konings-
haven open ging voor de scheep-

vaart. Dan riep de conducteur bij 
de haltes: ‘opschieten mensen, we 
moeten de brug halen’ en dan stoof 
de tram met wel 70 km/u richting 
Stieltjesplein. De eerste gelede 
6-assige trams waren van het Zwit-
serse Schindler en gingen op lijn 
3 rijden, later kwamen de Duitse 
Düwag 6- en 8-assers, voorname-
lijk op lijn 2.”

Boulevard-Zuid
Vanaf mijn jonge jaren heb ik een 
zwak gehad voor de winkels van 
de Beijerlandselaan en Groene 
Hilledijk, samen Boulevard-Zuid. 
Als er iets gekocht moest worden 
voor ons kinderrijke gezin, was dat 
steevast in deze winkelstraat met 

zijn twee kilometer aan etalages. 
Je kon het zo gek niet bedenken, 
of het was te koop op B/Z. In 
december waren de winkels, straten 
en etalages altijd feestelijk versierd. 
Een lust voor het kinderoog en 
tegelijk een ramp, want al het ge-
etaleerde was voor ons arme gezin 
onbereikbaar.
Als jong journalist voor Het Vrije 
Volk kreeg ik vaak te maken met de 
actieve winkeliersvereniging. Zeker 
nadat (de veel te jong gestorven) 
winkeliersvoorzitter Bernard de 
Koning mijn telefoonnummers had 
gescoord. Hij wist me altijd te vin-
den als er iets leuks was bedacht. 
Nou vond ik dat niet echt verve-
lend, want in de talloze gesprekken 
en gesprekjes met hem, kwam 
soms echt nieuws uit zijn koker. 
Dankzij dit soort relaties, bleef ik 
concurrent Rotterdams Nieuwsblad 
voor en scoorde primeurs.

Nieuwtjes
Bernard de Koning had twee meu-
belwinkels op Boulevard-Zuid: een 
voor sjieke en exclusieve meube-
len, met zijn naam op de winkel-
ruiten, en de Gele Pui met gewone 
huisraad. Als ik een poos niets van 
hem had gehoord, zocht ik hem 
op in zijn meubelparadijs aan de 
Beijerlandselaan. De koffie stond 
altijd te pruttelen. Met een beetje 
geluk schoven penningmeester 
Henk de Kiefte (herenmode) en se-
cretaris Arie van Driel aan, beiden 
winkeliers van de Groene Hilledijk. 
Zo verkreeg ik mijn nieuwtjes over 
dat stukje van Rotterdam-Zuid. 
De keren dat Feyenoord kampioen 
werd of een belangrijke wedstrijd 
voor de Europa Cup had gewonnen, 
kwam er een mensenmassa naar 
de winkelstraat om het te vieren. 
Vaste bezoeker was Sinterklaas. Na 
ontvangst door de burgemeester op 
het Leuvehoofd maakte de Spaanse 
bisschop een rit over de Noor-
der Boulevard en kwam dan via 
Heliport met een helikopter naar 
de Valkeniersweide. Vandaar ging 
de stoet over Boulevard-Zuid naar 
de West-Varkenoordsebocht, waar 
deze werd ontbonden.

Reacties: reinw@telfort.nl

“Wat een leuke foto van Hillesluis alsook het verhaal erbij in De Oud-Rotterdammer van 19 
februari”, complimenteert ex-Tweebosstraatbewoner Jan Kamp (jkamp@home.nl). “Ik kan 
over de kruising nog meer vertellen, ook over dat witte gebouwtje op de neus van de tram. 
Dat was een frietzaak en daar stond een aardig vrouwtje in. Ik geloof dat ze Annie heette, 
haar achternaam was Kanters. Ze had in 1953/’54 verkering met mijn broer Gijs. Maar die 
verkering ging over, doordat mijn broer ineens naar Amerika vertrok.’’

“Terug naar de bebouwing achter 
de tram. Dat was de berging van de 
vrijwillige brandweer met daarnaast 
een altijd stinkende pisbak, zo’n 
ouderwetse krul. Dit was tevens een 
afwerkplaats voor een paar homo-
fielen. Aan hun handelen kwam een 

Feijenoord Europacupwin-
naar op 6 mei 1970, supporters 

namen bezit van Boulevard-Zuid.  
Foto’s verzameling Rein Wolters

Stank van 
pisbak

Toen was het groot feest, dit jaar helaas niet

Dolle vreugde na de historische zege op Celtic

Stoelendans met een 
seksfilm
Het was weliswaar mijn werk, maar toch 
branchevreemd dat je dagelijks in een 
seksclub komt. In de jaren ‘90 was ik vaste 
medewerker van het Bureau Bijzondere 
Wetten, belast met de controle op de horeca-
inrichtingen. De opbloei van de seksinrich-
tingen was in volle gang. Rotterdam telde 
toen ongeveer zeventig illegale seksclubs, 
zoals De Grot op de Doklaan. Legale seks-
clubs had je nog niet. De overheid wilde 
zich daar aanvankelijk niet teveel mee be-
moeien, want het was de periode van ‘vrij-
heid en blijheid’. Maar door de druk van de 
gevestigde horeca en bioscoopexploitanten 
moest worden opgetreden. Wij zaten toen 
ook al niet op extra werk te wachten en be-
sloten dagelijks een exploitant te bekeuren. 
We werkten keurig het lijstje van boven 
naar beneden af. De procedure was: de 
filmprojector met film die op dat moment 
draaide en de aanwezige alcoholische drank 
in beslag te nemen. De exploitanten waren 
natuurlijk niet ‘gek’ en zorgden dat ze niet 
al teveel drank in huis hadden. Het was 
meestal niet meer dan een volle karton-
nen doos. Sommige exploitanten waren zo 
galant dat zij de door ons in beslag genomen 
spullen voor ons in de dienstauto plaatsten. 
Zo niet de zaterdagavond in gebouw Zuid, 
waar De Grot was gevestigd. Ik was daar 
met mijn vaste koppelmaat Bram. Onze 
missie was zoals gewoonlijk zonder proble-
men verlopen. Ik was de oudste maat van 
ons koppel en Bram wilde nooit hebben, 
dat ik het zwaarste tilde. Hij nam de doos 
met flessen drank en ik de filmprojector met 
daarop nog de filmspoel. Een min of meer 
door gebruik van alcohol aangeschoten 
meisje van het huis, at een kroket en wilde 
het restant bij Bram in zijn mond stoppen. 
Omdat je niet weet, wat ze even tevoren nog 
in haar mond heeft gehad, weerde Bram met 
zijn vrije hand de toegestoken afgebeten 
kroket af, maar sloeg daarbij per ongeluk 
tegen de filmrol van de projector. Deze 
viel op de grond en dan heb je geen filmrol 
meer, maar een berg film. De hele zooi in 
een kartonnen doos gedaan. En dat zouden 
we de andere dag op zondag wel in orde 
maken. Ons bureau zat op de vijfde etage 
boven de KLM aan de Coolsingel en was op 
zondag niet bezet. Als een soort stoelendans 
hebben we de zware bureaustoelen in een 
kring gezet en daar omheen hebben we de 
film uitgelopen. Uren zijn we daarmee bezig 
geweest. Het moest nou eenmaal gedepo-
neerd worden bij de griffie, zoals we het in 
beslag hadden genomen. Van regels werd 
niet afgeweken.

Aad de Knegt
0186-652937
adeknegt35@gmail.com
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Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

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

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

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

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

Moord (1)
Dit is geen vraag, maar een reactie op 
het verhaal bij de foto van de moord 
in de Tochtstraat op pagina 25 in De 
Oud-Rotterdammer van 6 maart 2019. 
Met mijn gezin woonde ik van 25 
augustus 1963 tot eind maart 1967 
in deze woning, nr. 70b, boven het 
souterrain van bloemenman Piet, die 
in die tijd heerlijk water voor ons mee-
bracht van de veiling, want het Rot-
terdamse water was niet te drinken. De 
vermoorde vrouw is met man en kind 
na ons in deze woning komen wonen. 
Het verhaal gaat dat zij gestalkt werd 
door een man die schuin tegenover 
haar in een pension woonde, op de 
hoek Tochtstraat/Bloklandstraat tegen-
over bakker Geneugte op de andere 
hoek. De belangstelling van deze man 
werd niet beantwoord, zodat zij door 
hem is doodgeschoten.

Jaap Koortens
jjkoortens@outlook.com

Moord (2)
Naar aanleiding van het schrijven van 
de heer Broekman over de moord in 
de Tochtstraat heb ik het volgende 
te melden/verbeteren. De vermoorde 
vrouw is geen Portugese, maar 
gewoon een Nederlandse vrouw. Deze 
vrouw was op dat moment van haar 
man af en bij haar in huis woonde 
een gastarbeider, die een kamer had 
gehuurd. De vrouw, toen 22 jaar oud, 
had een zoontje van bijna twee jaar. 
Na terugkeer van haar man ging de 
gastarbeider weer terug naar een 
pension, ook in de Tochtstraat. Dit is 
althans hoe het in de krant vermeld 
stond. De vrouw had een kortstondige 
relatie met de gastarbeider en wilde, 
omdat haar man wilde terugkomen, de 
relatie verbreken. De gastarbeider was 
jaloers en heeft de vrouw toen ver-
moord, terwijl haar zoontje naast haar 
op de gang stond. Ook is deze dame 
nooit ingemetseld geweest. De ouders 
van deze vrouw waren mijn buren in 

Rotterdam Spangen. De moord vond 
plaats op 3 juni 1969.

H.A. Kranenburg, Ede
h.kranenburg8@upcmail.nl

Ahrens Fox
Via een Rotterdamse vriend krijg 
ik van tijd tot tijd een stapeltje De 
Oud-Rotterdammers. In het nummer 
van dinsdag 11 december 2018 stond 
een voor mij boeiend artikel over de 
Ahrens Fox, een echte blikvanger. Dat 
is die ook in het Louwman Museum 
Den Haag, waar nummer 7 staat. Met 
zwart/wit foto’s over het bombarde-
ment op 14 mei 1940. Wij vermelden 
ook als gids dat het bovenstel van 
Bikkers Rotterdam is. Ik weet dat in 
de brandweermusea Hellevoetsluis en 
Borculo, Ahrens Fox-wagens staan, de 
nummers 3 en 4. Volgens mij staat nr 6 
bij een particulier in Enkhuizen! Kom 
eens kijken in het mooie Louwman 
AutoMuseum aan de Leidsestraatweg 
57, 2594 BB. Met een Museumkaart 
gratis toegang. Behalve maandag, alle 
dagen open van 10.00 tot 17.00 uur. 
De Ahrens Fox nr. 7 staat beneden in 
het museum. Het automuseum laat u 
vooral de geschiedenis zien van het 
automobiel.

Wim P. M. van Wezel
vrijwilliger/gids Louwman Museum
Den Haag

Schoon water
In De Oud-Rotterdammer van 5 maart 
2019 stond een stukje over de koude 
winter ‘62-’63. Mijn broer, Arie van 
der Breevaart, werkte in die tijd met 
diverse plaatsgenoten op de RDM. 
Daar werden ze met een bus elke mor-
gen opgehaald. Hij had veel collega’s 
uit Rotterdam, die steeds klaagden 
over het brakke water, waar geen goed 
kopje koffie van te zetten viel. Daarop 
heeft m’n broer bij een boer in de 
buurt een melkbus geleend, waarmee 
gewoonlijk de melk vervoerd wordt 

naar de melkfabriek. Die ging elke 
dag, vol met schoon water, mee naar 
RDM voor zijn makkers op de werk-
vloer waar ze elke dag een paar flessen 
water kregen om koffie te zetten. De 
bus reed langs zijn huis en werd elke 
morgen voor zijn huis ingeladen, 
tot ver na de vorstperiode. Als dank 
kreeg hij een gedicht met twee pakjes 
sigaretten.
Mijn broer is in 2015 overleden, maar 
heeft het zo dikwijls verteld dat ik het 
nu aardig vind het te vertellen.

G. Kweekel-v.d. Breevaart
Oudeweg 27, 3214 XN Zuidland

Broodbezorger
Bij het zien van de foto van de 
broodbezorger op de voorpagina van 
DOR van 2 april wist ik direct “dit is 
(ome) Gijs Barends! Getrouwd met 
Tante Bets Punselie. Zij hadden een 
zoon Frans. Zij waren bevriend met 
mijn ouders en hun zoon Frans kwam 
in de vakanties nog wel eens bij ons 
in Vlaardingen logeren. Zoon Frans 
werkte in de jaren 60, bij de Heine-
ken brouwerij in Rotterdam. Later is 
hij verhuisd naar Amsterdam en is 
het contact jammer genoeg verloren 
gegaan. Ik zou hem graag weer eens 
willen ontmoeten. We zijn beide 
inmiddels 80 jaar oud, maar mogelijk 

is er onder de lezers van DOR iemand 
die wat over Frans kan vertellen. Mis-
schien weet de inzender van het stukje 
en de foto over de broodbezorger wat 
meer.

A.C. Engelbrecht
acengelbrecht@ziggo.nl

Oranjeboomstraat
Als je in 1932 in de Rosespoorstraat 
geboren bent; op de Persoonsha-
ven hebt gewoond, en je jeugd op 
Feijenoord hebt doorgebracht, is het 
niet verwonderlijk dat het artikel van 
Riet Holterman-ten Pierik uit Meppel 
in DOR van 2 april mijn bijzon-
dere aandacht trok. Over dat stukje 
Oranjeboomstraat is wel een en ander 
te vertellen! Naast de melkhandel 
van Jan van Vuren, waar tegenover 
Riet woonde, was de schippersschool 
waar wij, na de kerkdienst, naar de 
zondagsschool gingen. Op 3 oktober 
(1943?) vielen daar de bommen die 
twee jongens uit het timmermansgezin 
Stuije dodelijk verwondden, alsmede 
de vader van mijn klasgenoot Henry 
van Mullem. Naast de bakkerswinkel 
die Riet aanhaalt was nog een soort 
waterstokerij, waar jaar in jaar uit een 
vel (intussen verbleekte) postzegels 
in de etalage te koop hing. Inderdaad 
was daar ook de kruidenierswinkel, 
waar Riet de naam niet meer van weet. 
Die was van een vrijgezelle dame, Van 
Tuijl geheten. Zij trouwde later met 
overbuurman Tinke, een weduwnaar. 
Zij had de zaak samen met haar broer 
Jan. Nadat ik in 1954 naar Australië 
was geëmigreerd, bleek het daar onder 
Hollanders gewoonte naar de haven 
te gaan om nieuwe emigranten die per 
boot arriveerden te verwelkomen. Tot 
mijn verbazing zag ik (niet wetend dat 
hij emigratieplannen had) deze Jan 
van Tuijl met vrouw en drie kinderen 
van de boot komen!

Joop Witkamp
witjowi@kpnmail.nl

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

Jeep (4)
In De Oud-Rotterdammer 6 
veel reacties over de Jeep, naar 
aanleiding van het artikel van Jan 
Blaauw. Laat de Scoutinggroep 
Olivier van Noort Kralingen nu 
in het bezit zijn geweest van zo’n 
oude blauwe Jeep. Het was in 
de roerige jaren zestig. Met hulp 
van vijf ouders, die 100 gulden 
leenden, en door bemiddeling 
van de toenmalige hoofdcommis-
saris kon het vehikel gekocht worden. Een echte blauwe Jeep, die dienst had 
gedaan om gestrande auto’s uit de Maastunnel te duwen. Daartoe was de Jeep 
voorzien van twee verticale banden op de voorbumper. Met een hoge en lage 
giering en schakelbare twee- of vierwielaandrijving, een fraai stuk techniek. 
Het werd een speel- en sleutelobject voor de oudere scouts. Met een verbruik 
van een liter benzine op vijf kilometer wel een kostbaar bezit. Er zijn veel 
tochten gemaakt naar de Loonse en Drunense duinen. Als lid, met een dag 
mijn rijbewijs, mocht ik met belangstellende leden een tochtje door Kralin-
gen rijden. Op de terugweg werd ik op de aflopende hol van de Honingerdijk 
aangehouden en moest mijn rijbewijs laten zien. Dat lag in het clubhuis. 
Omdat de handrem niet functioneerde, durfde ik niet uit te stappen. Wist ik 
veel dat je een auto in de versnelling kan vastzetten. Enfin, inmiddels waren 
alle scouts uitgelopen om dit justitieel tafereel gade te slaan. Vijftien gulden 
was de prent. Kom daar nu maar eens om. Toen de exploitatiekosten alleen 
maar opliepen en de belangstelling minder werd, is de Jeep voor 500 gulden 
verkocht en konden we de lening aan de ouders terugbetalen. Wij hebben er 
een paar jaar veel plezier van gehad. Een foto van de Jeep siert de kerstkaart 
van 1966.

Ad Verhaar (a.cverhaar@freeler.nl)

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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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



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 16 april 2019 pagina 27

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12. op grote afstand; 13. Ned. prinses; 14. tijdperk; 15. vogel; 17. schreeuw; 19. 
deel van voet; 21. gewicht (afk.); 22. bid (Latijn); 24. papierklemmetje; 27. nattig koud; 28. verbinding in kleding; 30. deel van 
een voetbal doel; 31. deel van een schoen; 32. hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld; 37. sociaal economische 
raad (afk.); 38. achteraf; 41. snel en vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 46. vleespastei; 47. schaaldier; 48. zonder 
bovenstukje; 49. halfbloed; 50. Duits automerk; 52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. dierenmond; 58. naar beneden bui-
gen; 61. gymnastiektoestel; 62. kersensoort; 64. dergelijke (afk.); 65. mannelijk hoen; 67. oud Chinees leider; 68. klein hert; 
70. inwendig orgaan; 72. ingeschakeld; 73. het op en neer lopen; 76. projectieplaatje; 77. drietenige luiaard; 78. scheeps-
stuur; 79. openbaar vervoermiddel; 81. technische dienst (afk.); 82. reuzenslang; 83. oude naam voor Indonesië; 84. rivier 
in Engeland; 86. courant; 87. oxideren.
 
Verticaal
1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (afk.); 3. Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeerdopje; 6. nogmaals (opnieuw); 7. 
ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9. asvaas; 10. anonieme alcoholisten (afk.); 11. Europees land; 16. bontgekleurde 
papegaai; 18. streepjescode (afk.); 20. boomsoort; 21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26. elektronische schakeling; 
27. boterton; 29. onderzeeërs; 32. gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennisterm; 39. onze planeet; 40. 
stekelige plant; 42. christelijk feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 46. Ned. voetbalclub; 51. zwarte kleverige stof; 53. 
plechtige belofte; 54. begroeid met haar; 55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57. binnenste deel; 59. zonder oneffenheden; 
60. rondzwervend volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord; 66. streling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 
73. doelpunt; 74. Noors prozawerk; 75. opbergruimte; 78. zeehond; 80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van 
Steven Spielberg.

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer luidde:

Als internet uitvalt staat bijna alles stil

Veel inzenders hadden dat goed. Ook inzenders zonder internet, die nog gewoon een briefkaart met oplossing naar 
ons sturen. Uit alle inzenders hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezon-
den voor Avonturenboerderij Molenwaard. Leuk om met kleinkinderen naartoe te gaan of om cadeau te geven. De 
prijswinnaars zijn: Pieter van Amerongen, Pae Lugtenburg, Anjo v.d. Hilst, C. Bakker en Dylana Kevenaar.
Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs: ijf keer 2 toegangskaarten voor Rotterdamsekost! Dat 

is de grootse en gezelligste buitenkroeg van Nederland, waar 
krotenkokers en keilebakken hun liefde voor 010 kwijt kun-
nen in eten, drinken, muziek en cultuur. Met een biertje in je 
hand kun je slurpen en schransen bij de leukste Rotterdamse 
restaurants. Drie dagen, van 5 tot en met 7 juli wordt onze 
fijne havenstad in het zonnetje gezet en eren we cultureel en 
culinair Rotterdam.
Ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing voor DONDERDAG 25 APRIL 
12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotter-
dammer, 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

31 53 19 83 45 6 74 25 68 79 1 86

52 43 50 78 29 69

65 20 87 70 14 60 27 13 40 73 37 36 23 32 18 8

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12. op grote afstand; 13. Ned. prinses; 14. tijd-
perk; 15. vogel; 17. schreeuw; 19. deel van voet; 21. gewicht (afk.); 22. bid (Latijn); 24. papierklemmetje;
27. nattig koud; 28. verbinding in kleding; 30. deel van een voetbal doel; 31. deel van een schoen; 32.
hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld; 37. sociaal economische raad (afk.); 38. achteraf; 41.
snel en vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 46. vleespastei; 47. schaaldier; 48. zonder boven-
stukje; 49. halfbloed; 50. Duits automerk; 52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. dierenmond; 58. naar
beneden buigen; 61. gymnastiektoestel; 62. kersensoort; 64. dergelijke (afk.); 65. mannelijk hoen; 67.
oud Chinees leider; 68. klein hert; 70. inwendig orgaan; 72. ingeschakeld; 73. het op en neer lopen; 76.
projectieplaatje; 77. drietenige luiaard; 78. scheepsstuur; 79. openbaar vervoermiddel; 81. technische
dienst (afk.); 82. reuzenslang; 83. oude naam voor Indonesië; 84. rivier in Engeland; 86. courant; 87. oxi-
deren.

Verticaal  1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (afk.); 3. Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeer-
dopje; 6. nogmaals (opnieuw); 7. ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9. asvaas; 10. anonieme alco-
holisten (afk.); 11. Europees land; 16. bontgekleurde papegaai; 18. streepjescode (afk.); 20. boomsoort;
21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26. elektronische schakeling; 27. boterton; 29. onderzeeërs;
32. gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennisterm; 39. onze planeet; 40. stekelige
plant; 42. christelijk feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 46. Ned. voetbalclub; 51. zwarte kleveri-
ge stof; 53. plechtige belofte; 54. begroeid met haar; 55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57. binnen-
ste deel; 59. zonder oneffenheden; 60. rondzwervend volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord;
66. streling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 73. doelpunt; 74. Noors prozawerk; 75. opberg-
ruimte; 78. zeehond; 80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van Steven Spielberg.

KRUISWOORDPUZZEL

Metro-bijlage gezocht
Metrobestuurder zoekt de Metro-
bijlage van de krant Het Vrije Volk 
in verband met de opening van de 
Rotterdamse metro op 9 februari 1968. 
Eventueel tegen vergoeding. Ik hoop 
dat iemand mij erg blij kan maken. Al-
vast hartelijk bedankt voor de moeite 
en medewerking.

Metrobestuurder Wim Ooms
Spuikreek 35
3079 AC Rotterdam
06-48379317
W.ooms94@upcmail.nl

Oorlogsboek
Mijn naam is Ariel Yark, voormalig 
Rotterdammer met een abonnement 
op de Oud-Rotterdammer. Fijn blad! 
In mijn bezit is een boekje over de 
oorlog 1940-1945. Titel: ‘Achter de 
schermen - de ondergrondse strijd 
voor onze bevrijding. Geschreven 
door G.J.P. de Vries (’Oom Gerrit’). 
Uitgegeven door Werkgemeenschap 
Publicon, Rotterdam 1945 en gedrukt 
bij De Jong en Tuinring, Rotterdam, 
december 1945. Het is 24 bij 16 cen-
timeter en 102 bladzijden dik en heeft 
een groene kaft met gouden letters, 
die vrijwel niet meer aanwezig zijn. 
Doordat dit boekje al zo kort na de 
oorlog werd geschreven, gedrukt en 
uitgegeven moet het één van de eerste 
drukwerkjes zijn van na de de oorlog. 

Het is daarom dat ik het aanbied. Ik 
geloof namelijk niet dat er veel van 
deze boekjes over zijn en aangezien 
het helemaal compleet is (er staan ook 
wat foto’s in), vind ik het doodzonde 
het weg te gooien. Want als we er zelf 
niets aan hebben, kan wellicht iemand 
anders er blij mee worden gemaakt. 
Wie belangstelling heeft: schrijf mij 
zo spoedig mogelijk. Ik wacht tot juni 
2019 en gooi het weg. Aan u de keus. 
Groeten van een Rotterdammer die 
45 jaar oud was, in 1980, toen hij met 
z’n vrouw emigreerde naar Brampton, 
een klein stadje net boven Toronto in 
Canada.

Fam. A. & W. Yark-Vermeulen
7950 McLaughlin Road S.
Providence Tower unit 1208
Brampton, ON L6Y 5V9
Canada

Gezocht: voormalig betrokke-
nen uit Vlaardingse visserij
De Vereniging Vrienden van Museum 
Vlaardingen is op zoek naar voorma-
lig medewerkers en medewerksters 
uit de Vlaardingse visserij. Bent u in 
de vorige eeuw tijdens de haringtijd 
misschien schipper geweest of was 
u één van de opvarenden of bent u 
misschien een oud kuiper of een oud 
boetster of bent u op andere wijze 
betrokken geweest bij de Vlaardingse 
visserij en bent u tot nu (nog) niet uit-

genodigd voor onze jaarlijkse reünie? 
Dan zijn we op zoek naar u!
De Vereniging Vrienden van Museum 
Vlaardingen organiseert ieder jaar een 
reünie voor voormalig medewerkers 
en medewerksters uit de Vlaardingse 
visserij. Een gezellig samenzijn 
waarbij volop herinneringen worden 
opgehaald uit de tijd dat de Vlaar-
dingse visserij nog een hoofdrol 
speelde. Dit alles onder het genot van 
een drankje en natuurlijk een haring. 
De bijeenkomsten worden altijd druk 
bezocht en tijdens de gesprekken 
vernamen we dat nog niet iedereen 
die actief is geweest in de Vlaardingse 
visserij op onze uitnodigingenlijst 
staat. Daar willen we graag verande-
ring in brengen. Bent u actief geweest 
in de Vlaardingse visserij of een 
aanverwant bedrijf en wordt u (nog) 
niet uitgenodigd voor onze jaarlijkse 
reünie dan nodigen we u hierbij van 
harte uit dit kenbaar te maken via een 
e-mailberichtje naar de secretaris van 
de Vereniging Vrienden van Museum 
Vlaardingen via het e-mailadres: 
vrienden@museumvlaardingen.nl 
onder vermelding van reünie 2019 
waarna we u graag opnemen op onze 
uitnodigingenlijst. U ontvangt van ons 
dan alle gegevens over deze reünie die 
dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 6 
juli in Museum Vlaardingen, Westha-
venkade 54 te Vlaardingen.

Bankbiljetten
Rotterdammer (1956) verzamelt oude, 
niet meer geldige bankbiljetten van 
landen over de hele wereld. Wie heeft 
ergens misschien nog zulke bankbil-
jetten liggen en doet hier niets mee; 
ik hou me erg aanbevolen. Ben bereid 

de verzendkosten aan u te vergoeden. 
Ruilen vind ik ook leuk.

Hans Bruggeling
bruggeling34@zonnet.nl
010-4281993

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.

Vliegshow op Woudestein
Honderd jaar geleden begon de burgerluchtvaart in Nederland. Vliegtuigen 
hadden hun kunnen laten zien in de net beëindigde wereldoorlog, waardoor 
het vliegen zeer in de belangstelling stond. Abraham Tuschinsky, de Rot-
terdamse emigrant uit Polen en eigenaar van een aantal bioscopen, speelde 
handig in op deze belangstelling door een vliegshow te organiseren. Omdat 
Rotterdam nog niet over een vliegveld beschikte, gebruikte hij de toenmalige 
renbaan op Woudestein. Tevens huurde hij een cameraman van Polygoon in 
om een filmverslag voor zijn bioscopen te maken. Dat filmmateriaal is in een 
mooie kwaliteit bewaard gebleven en heb ik gebruikt om daarvan een interes-
sante terugkijkfilm te monteren. Deze film heb ik op mijn website https://
basromeijnfilms.blogspot.com/ gepubliceerd. Neem een kijkje!
Bas Romeijn, 06-38589574, http://basromeijnfilms.blogspot.nl
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Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12. op grote afstand; 13. Ned. prinses; 14. tijd-
perk; 15. vogel; 17. schreeuw; 19. deel van voet; 21. gewicht (afk.); 22. bid (Latijn); 24. papierklemmetje;
27. nattig koud; 28. verbinding in kleding; 30. deel van een voetbal doel; 31. deel van een schoen; 32.
hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld; 37. sociaal economische raad (afk.); 38. achteraf; 41.
snel en vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 46. vleespastei; 47. schaaldier; 48. zonder boven-
stukje; 49. halfbloed; 50. Duits automerk; 52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. dierenmond; 58. naar
beneden buigen; 61. gymnastiektoestel; 62. kersensoort; 64. dergelijke (afk.); 65. mannelijk hoen; 67.
oud Chinees leider; 68. klein hert; 70. inwendig orgaan; 72. ingeschakeld; 73. het op en neer lopen; 76.
projectieplaatje; 77. drietenige luiaard; 78. scheepsstuur; 79. openbaar vervoermiddel; 81. technische
dienst (afk.); 82. reuzenslang; 83. oude naam voor Indonesië; 84. rivier in Engeland; 86. courant; 87. oxi-
deren.

Verticaal  1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (afk.); 3. Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeer-
dopje; 6. nogmaals (opnieuw); 7. ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9. asvaas; 10. anonieme alco-
holisten (afk.); 11. Europees land; 16. bontgekleurde papegaai; 18. streepjescode (afk.); 20. boomsoort;
21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26. elektronische schakeling; 27. boterton; 29. onderzeeërs;
32. gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennisterm; 39. onze planeet; 40. stekelige
plant; 42. christelijk feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 46. Ned. voetbalclub; 51. zwarte kleveri-
ge stof; 53. plechtige belofte; 54. begroeid met haar; 55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57. binnen-
ste deel; 59. zonder oneffenheden; 60. rondzwervend volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord;
66. streling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 73. doelpunt; 74. Noors prozawerk; 75. opberg-
ruimte; 78. zeehond; 80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van Steven Spielberg.

KRUISWOORDPUZZEL
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AUTOHOOGENBOOM.NL/OPENINGSACTIE

Private Lease
1e maand GRATIS

 €500 tot 2.500 
extra voorraad 

voordeel

12 maanden 
garantie + €1.000 

inruilpremie1  maand GRATIS extra voorraad 
voordeel

garantie + €1.000 
inruilpremie

Fabia Combi 
Active 1.0 75pk

€1.500 inruilpremie
of €20,- korting op 

Private Lease

Tot €25 korting op 
het maandbedrag 

voor Private Lease

 T-Roc 1.0 TSI
€750 inruilpremie en 
tot €1.485 voordeel 

€750 inruilpremie en 
tot €1.485 voordeel 

Voucher met Speeltegoed + drankje 
bij The Jagger Casino

10% accessoire korting bij aankoop

Win een Gazelle e-bike
t.w.v. € 1.949

Lever de bon ingevuld in aan de 

 Zuiderparkweg 612 in Rotterdam

 Private Lease
€1.500 inruilpremie
of €20,- korting op 

Private Lease

het maandbedrag 
 Private Leasevoor Private Lease

SKODA Scala
First Edition

€1.000 inruilpremie
Voorraad Voordeel 
oplopend tot €3.355
Voorraad Voordeel 
oplopend tot €3.355

First Edition
inruilpremie

First Edition
€1.000 inruilpremie

GRATIS inbouw
t.w.v. €500,-

GRATIS inbouw
t.w.v. €500,-
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