
De wielerronde van Heijplaat 
keert dit jaar terug op de 
wielerkalender. Zaterdag 15 
juni is voor café restaurant 
Courzand aan de Courzandse-
weg om 12.30 uur de start 
van het eerste onderdeel. Het 
is 42 jaar geleden dat voor 
het laatst een wielerronde op 
Heijplaat werd verreden. Bij 
de editie van dit jaar wordt 
een overleden oud-inwoner en 
-wielrenner geëerd, waarvan 
de naam bij kenners nog wel 
een belletje zal doen rinkelen: 
Bas Hordijk.

Het parcours van de Ronde van He-
ijplaat liep vroeger voor een gedeelte 
buiten het dorp, over de Eemhaven-
weg. De Rondolaan was de plaats van 
start en finish en het wegdek bestond 
vaak nog uit kinderkopjes of, zoals de 
Belgen zeggen, kasseien. Geboren He-
ijplater Bas Hordijk was in zijn thuis-
wedstrijd geregeld winnaar. De zoon 
van de lokale groentenboer was in 
zijn carrière actief voor amateurploeg 
Amstel en bij de profs voor Saromé en 
later TI Raleigh, de ploeg die toen net 
in Nederland was begonnen onder lei-
ding van Peter Post. Hordijk was een 
‘kei’ in het rijden van criteriums. De 
rondjes rondom de kerk, zoals ze wel 
badinerend worden genoemd. Kermis-
koersen, zoals de Belgen zeggen. Een 
vak apart dat vaak wordt onderschat, 
weten de deelnemers.

In het programmaboekje van de Ron-
de, dat we al mochten inzien, schrijft 
Marco Hendriks een mooi artikel over 
Bas Hordijk. Hij sprak met Aad en 
Nell, broer en zus van Bas.
Daaruit leren we onder andere dat 
wielrennen echt in de familie zat bij 
de Hordijkjes. Vader Hordijk reed 
veteranenkoersen. En Aad reed met 
Bas op de wielerbaan aan de Kromme 
Zandweg op Zuid, ‘waar Feyenoord 
toen ook zat’. Maar Bas had in het 
gezin veruit het meeste talent. Al snel 
draaide alles in het gezin om hem.

Plakboeken
Nell was de grootste fan van Bas en 
hield in plakboeken alles over hem bij. 
Al toen hij acht jaar was, won hij z’n 
eerste koersje. Nell en Bas omschrij-
ven hun broer als een lieve, sociale 
jongen. Misschien voor het wielren-
nen wel iets te lief.

Saromé, de sponsor waarvoor Bas als 
enige profrenner jaren reed, was het 
bedrijf van broer Aad. Een bedrijf in 
aanstekers. Daarnaast had Aad aan 
de Dorpsweg een winkel in sportprij-
zen, waar Bas meewerkte en die Bas 
Hordijk Sportprijzen heette.

Ook bij de profs won Bas Hordijk 
wedstrijden. In 1973 voor het eerst, 
in de Ronde van Vlijmen. Hij had 
een geweldige sprint. In 1974 kon het 
talent Hordijk een contract tekenen 
bij de ploeg van Peter Post. Zijn talent 
kwam er daar echter niet uit. Zijn 
contract werd daarom een jaar later 
niet verlengd en Bas ging weer voor 
Saromé rijden.
In die periode, van 1974 tot pakweg 
1980, schuimde ik de criteriums in de 
wijde regio af als wielergekke tiener. 
Dan kwam je Bas Hordijk automatisch 
tegen. Ik heb ‘m nog eens in de Ronde 
van Dongen een verzorger stijf horen 
vloeken, toen die op die bloedhete dag 
een bidon niet goed aangaf en uit z’n 
handen liet vallen. Bas stond die dag 
kennelijk op scherp om misschien wel 
te winnen…

Fatale val
In 1976 boekte hij zijn belangrijkste 
overwinning. Hij won de openingsrit 
van de Ronde van Nederland. Om 
te kunnen deelnemen was nog wel 
een trucje nodig, want als ‘individu-
eel’ kon je in die ronde niet starten. 
Hordijk was daarom gastrenner bij het 
ploegje De Onderneming.

Helaas heb ik Bas Hordijk slechts 
vier jaar kunnen bewonderen in het 
peloton. Op 30 juli 1977, bij de Ronde 
van Santpoort (daar was ik overigens 
niet bij) overleed hij. Zomaar ineens. 
Op 25-jarige leeftijd. Zijn broer en 
zus denken dat het kwam doordat hij 
als kind eens van een muurtje was 
gevallen en daarbij een schedelbasis-
fractuur opliep. Twee jaar lang moest 
hij daarna op spraakles, zo tekende 
Marco Hendriks op. Daarna was hij 
elk jaar wel een keer niet in orde en 
moest dan rust pakken en plat liggen 
na een flauwte.

Bokaal
Bas Hordijk wordt tijdens de komende 
Ronde van Heijplaat geëerd met de 
strijd om de zogeheten ‘Bas Hordijk 
Bokaal’.
Die strijd wordt geleverd tussen een 
aantal oud-profs en een groot aantal 
lokale helden. Bij de profs komen 
onder anderen Gert Jacobs, Maarten 
den Bakker, de huidige bondscoach 
van de KNWU Koos Moerenhout, 
Rob Harmeling en nog enkele vedet-
ten uit het verleden in actie; aanvang 
rond 16.30 uur.
De Ronde van Heijplaat wordt 

mogelijk gemaakt door bedrijven die 
rondom de Waalhaven en Heijplaat 
actief zijn. Een eventueel batig saldo 
van het evenement wordt door de 
organisatie geschonken aan KIKA 
en de Rotterdam Fund Racers, twee 
initiatieven tegen kanker. Bezoekers 
zijn uiteraard van harte welkom. 
Oud-wielrenner Maarten den Bakker 
is ambassadeur van de Ronde en Mels 
de Kievit zorgt vanuit de speakerwa-
gen voor professioneel verslag van de 
wedstrijden.

Mooi eerbetoon
Broer Aad en zus Nell mogen de Bas 
Hordijk Bokaal uitreiken. Zelfs uit 
Amerika komt familie over om de 
wedergeboorte van de Ronde van 
Heijplaat bij te wonen. In de start- en 
finishzone is ook de fiets van Hordijk, 
waarin zijn naam gegraveerd staat, 
nog te zien. Een mooi eerbetoon aan 
een echte Rotterdamse wielrenner.

Peter Schilthuizen

(met dank aan Peter van der Meijden 
en Marco Hendriks)
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Bas Hordijk met de bloemen voor de winnaar. (foto: Gerrit v.d. Broek/Archief RDM)
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl010 418 23 33  |  www.hess.nl HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

Gesigneerde foto van Bas Hordijk in het 
shirt van Sarome

WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN

www.DeOsim.nl
Nijverheidsweg 5  •  3471 GZ Kamerik  •  tel 0348 - 401208

Geopend: di-vr 10.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdagavond op afspraak 

Vele 
kleurencombinaties 

mogelijk Elektrisch 
verstelbaar

Keuze voor lederen of 
stoffen bekleding

Maatwerk/stoelen 
op maat

Zitcomfort

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haard
• open vakken
• deuren of laden

Wandkastprogramma  BOREA

MAATWERK FAUTEUILS,
BANKEN EN WANDMEUBELEN

Draai-
funktie

In leer 
of stof
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OPTIES
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

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

4-wiel scootmobiel 
Mercurius

Snelheid: 
15 km/u

Actieradius: 
ca. 45 km

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

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

Wij kijken verder

Als je naar het 
verleden blijft kijken, 
dan mis je de toekomst

KOM NAAR
ONZE OPEN DAG
ZATERDAG 1 JUNI
11.00 tot 15.00 uur

Doe een GRATIS PROTHESE CHECK en/of
laat je informeren over onze Novus® Prothese.

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig
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Op 21 mei 1944 werd tijdens de 
voetbalwedstrijd tussen de districten 
Noord en West een razzia uitgevoerd. 
Er kwamen ongeveer 10.000 toe-
schouwers op de wedstrijd af, ondanks 
waarschuwingen van het verzet om 
niet te gaan. Bij de razzia (de bezetter 
joeg op arbeidskrachten voor de Duit-
se industrie) werden 21 man opgepakt, 

waarvan er uiteindelijk twee aan de 
gevolgen van hun gevangenschap in 
Duitse kampen zijn overleden.

Na 75 jaar krijgen alle mannen, die 
destijds werden opgepakt, in het boek 
‘een gezicht’. Schrijver Peter van 
der Meeren besteedt tevens aandacht 
aan de wedstrijd en beschrijft hoe 

tientallen mannen konden ontkomen. 
Hij sprak ook met ooggetuigen van 
de razzia. Van der Meeren (geboren 
in 1961, sinds 1980 werkzaam in de 
sportjournalistiek) geeft het boek 
uit zonder winstoogmerk. Geld dat 
overblijft, wordt besteed aan een her-
denkingsplaquette of educatieve reizen 
voor jongeren naar bijvoorbeeld Kamp 
Amersfoort.

Bijzonder is de inbreng van voetbal-
lers uit Rotterdam. In team West 
deden drie spelers van Feijenoord 
mee: Arie de Vroet, Gerard Kuppen en 
Joop van der Heide. Allen spelers met 
een grote staat van dienst. In Sneek 
werd evenwel de show gestolen door 
een speler van Hermes/DVS: Jan 
Daudeij. Hij zou als reserve fungeren, 
kreeg ter plaatse te horen dat hij toch 
moest spelen en scoorde de enige en 
dus winnende treffer. De hoofdstukken 
over Team West en Jan Daudeij staan 
bol van de bijzonderheden.

Frans Wuijts
Opvallend is dat óók het Noorde-
lijk elftal een Rotterdammer in de 
gelederen had. Dat was Frans Wuijts. 
Als Sparta-aanvaller zou hij in mei 
1940 hebben gedebuteerd voor het 
Nederlands elftal als de Duitsers niet 
twee dagen eerder ons land waren 

binnengevallen. Wuijts en zijn familie 
overleefden zware bombardementen 
op Rotterdam, waaronder ‘Het verge-
ten bombardement’ in 1943. Daarna 
werd hij door Abe Lenstra benaderd 
om voor Heerenveen te komen spelen. 
Frans Wuijts ‘emigreerde’ naar 
Friesland, werd een goede vriend van 
Abe en vierde met Heerenveen diverse 
noordelijke kampioenschappen. Als 
rijschoolhouder en dansleraar verwierf 
hij in en rond Heerenveen grote be-
kendheid. Ook zijn levensverhaal staat 
beschreven in het boek ‘21 man’.

Eigen beheer
Dinsdag 21 mei - exact 75 jaar na de 
‘razziawedstrijd’ - is/wordt het boek 

21 man gepresenteerd. De schrijver 
geeft het boek uit in eigen beheer, 
zonder winstoogmerk. Mocht er geld 
overblijven, dan zal de Stichting 21 
man daarvan een herdenkingsplaquette 
laten maken en educatieve reizen voor 
jongeren organiseren.

Het boek telt 480 pagina’s, (formaat 
A4), met hardcover en leeslint. Unieke 
foto’s en tekeningen omlijsten de vele 
indrukwekkende verhalen. Het boek 
kost 24,50 euro en kan besteld worden 
via www.boek21man.nl. Op deze site 
staat alle informatie over het boek. 
De schrijver kan via e-mail benaderd 
worden: p.vdm@home.nl

Rotterdammers in Friese ‘razziawedstrijd’
Wat hebben Rotterdammers te maken met een voetbalwedstrijd 
in Sneek in 1944, waarbij de Duitsers een razzia uitvoerden? 
Veel! Dat blijkt uit het boek ‘21 man’, dat sportjournalist Peter 
van der Meeren schreef over deze bijzondere gebeurtenis met 
dramatische gevolgen.

Team Noord op 21 mei 1944. Staand, geheel rechts, Frans Wuijts. Naast hem Abe Lenstra.

Rotterdam van vlak na de oorlog 
was in opbouw. Overal verschenen 
heistellingen, die nog op stoom 
werkten. Ik kon er uren naar kijken. 
En als de bouw eenmaal eenmaal 
zover gevorderd was dat er al iets 
van een bouwwerk verscheen, was er 
niks leuker dan die te beklimmen. Tot 
een bewaker met een grote hond je 
ontdekte en je van het terrein moest 
sprinten. Dat heeft me nog een lelijk 
litteken onder mijn knie opgeleverd 
na een val op een steen, waardoor 
een flinke wond ontstond die in het 

Coolsingel-ziekenhuis gehecht moest 
worden.

Kwajongenswerk
Ach, het vlotje varen met loopplanken 
in singels en sloten kon je ook geen 
criminaliteit noemen waarvoor de 
politie gewaarschuwd moest worden. 
Het was hooguit kwajongenswerk, al 
kwam die draai om je oren, als je weer 
eens met natte schoenen of een gat 
in je broek thuis kwam, best wel aan. 
‘Een zeikerd’ noemden we die natte 
voeten, die je ook wel eens opliep 

met ijsje piepen. Rennen over ijs van 
hooguit twee nachten oud.

Naar het bos
Nee, die politie kwam al veel eerder 
ter sprake. Dat was die keer, heel 
lang geleden, toen ik als jong ventje 
van een jaar of zeven met een jonger 
vriendje van hooguit zes besloot 
de wijde wereld in te trekken. We 
woonden toen in de Breitnerstraat in 
Rotterdam-West, achter de Nieuwe 
Binnenweg. Mijn idee was om, 
zoals we zondags met mijn ouders 
en broertjes en zus wel vaker deden, 
een rondje door het Kralingsebos te 
wandelen. Met, ik dacht, tramlijn 17 
vanaf de Nieuwe Binnenweg naar de 
Oudedijk en vandaar via het Laantje 
van Nooitgedacht naar het bos. Alleen, 
wij hadden geen centjes om tramkaart-
jes te kopen, dus besloten we te gaan 
lopen. Dat was nog een hele tippel, 
maar we zijn, de tramlijn volgend, 
zomaar in het bos aangekomen. We 
hebben zelfs nog gespeeld in de leuke 
klimbomen in het oude bosgedeelte. 
Daarna bij de hertjes wezen kijken en 
om de plas gelopen om via Crooswijk 
op huis aan te gaan. Wonderlijk hoe 
goed dat allemaal ging, al werden we 
wel steeds dorstiger en hongerig en al 
aardig moe.

Weg kwijt
Eenmaal op de Meent aangekomen 
ging het fout. Ineens was ik de weg 
kwijt. Hoe moest dat ook alweer? 
Ah, daar kwam een agent aan. Het 
was inmiddels avond geworden en 
het begon al een beetje te schemeren. 
Het was een grote barse kerel die we 
de weg vroegen. Mijn jonger vriendje 
was aardig onder de indruk van die 
grote agent en begon spontaan te 
huilen. “We zijn verdwaald’’, snikte 
hij. “Kom maar mee”, zei de agent. 
Ik baalde echt toen we mee naar het 
bureau moesten.

Zoekactie
Ineens herkende ik de weg weer en 
vertelde de agent dat we dat laatste 

stukje zelf wel naar huis konden 
lopen. Maar daar wilde de agent niks 
van weten. Natuurlijk had ik geen 
idee dat de ouders van dat ventje en 
de mijne al uren doodongerust waren 
en samen met de politie een zoekactie 
waren begonnen. Het liep tegen tienen 
die avond en we waren al twaalf uur 
spoorloos voor de familie. Het was 
de eerste keer dat ik een politiebureau 
binnenstapte en gelijk de laatste. Mijn 
vader haalde me daar op. Nee, heel erg 
boos was-ie niet eens. Het pak slaag 
ging niet door deze keer. Daar was-ie 
veel te opgelucht voor.

Wim van der Kleijn
06-36305876
klein2@zonnet.nl

Stiekem naar het Kralingsebos
Ben ik nou zo’n braaf mannetje geweest of heb ik gewoon geluk 
gehad? In ieder geval ben ik nooit met de politie in aanraking 
geweest. Op die ene keer dan na. Ach, een echte schooier was 
ik niet, al vond ik het best leuk met vriendjes in de bouw rond te 
schooien.

'Oom agent' bood uitkomst

Een van de tien tekeningen uit het boek. Zij zijn gebaseerd op de verslagen van ooggetuigen.

Rotterdam van vlak na de oorlog was in opbouw. Overal verschenen er heistellingen.
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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 

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.

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.

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren 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. Hee�  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 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud

 
 

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. 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 extra’s 

  

  

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                               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.   

Nieuw 

    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.   

  All Inclusive Hotel Maasduinen ***All Inclusive Hotel Maasduinen ***  
Velden / LimburgVelden / Limburg  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259,€ 259,--  p.p.p.p.   

 Nieuw 

  

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

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

All Inclusive Hotel Hoogeerd ***All Inclusive Hotel Hoogeerd ***  
Niftrik / Land van Maas & WaalNiftrik / Land van Maas & Waal  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 261,€ 261,--  p.p.p.p.   

 

All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  
Willebadessen / TeutoburgerwaldWillebadessen / Teutoburgerwald  
5 dg. All Inclsuive va.  5 dg. All Inclsuive va.  € 249,€ 249,--  p.p.p.p.  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  
Rijs / FrieslandRijs / Friesland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.   

Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!

U kunt bij deze “vergeten” groep
 werkzoekenden, uw personeels-advertentie 
onder de aandacht brengen. De Oud-Rotterdammer  
is de grootste krant in de regio voor de 50-plus 
doelgroep, met een oplage van 122.o00 exemplaren 
 en een bereik van ruim 338.000 lezers.

Meer informatie?  Vraag naar de mogelijkheden
 en bel met ons verkoopteam: 0180-820244

De OudDe Oud



 Ken je dit nog? Schooltuintjes. Wie heeft er geen herinneringen aan... Herkent u deze bijzondere school-
tuin in Rotterdam en weet u waar het was? Heeft u zelf een schooltuintje verzorgd en daar nog bijzondere 
herinneringen aan? Wat was de oogst? Was het de opstap naar een volkstuintje later of misschien wel nog 
steeds? Wij zijn weer razend benieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Stuur ze ons toe! Dat kan via e-
mail: info@deoudrotterdammer.nl, via de website www.deoudrotterdammer.nl (waar deze foto ook beter 
(groter) is te bekijken) of via de post: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. We hopen met alle inzendingen over vier weken weer een leuke afl evering van deze 
rubriek te kunnen maken!   

  Rob Poot: “Deze roeiwedstrijden kan ik me nog 
goed herinneren. In de jaren zeventig, vanaf 
1975, was ik lid van motorclub ‘Samurai’ en 
hadden wij als clublocatie café de Sloep aan de 
Watergeusstraat. En daar vanuit werd ook een 
roeiwedstrijd georganiseerd. De wedstrijd ging 
tegen een ander café en dat werd gedaan in deze 
sloepen, die geleend waren van het opleidings-
schip ‘de Nederlander’ dat in de Coolhaven een 
ligplaats had. De wedstrijd werd vervolgens in De 
Aelbrechtskolk in de wijk Delfshaven gehouden. 
De inzet was een vat bier, die de winnaar bij de 
verliezende partij moest opdrinken.”

    J.S. Janzen: “Foto 189 is genomen bij de Voorha-
ven. In het midden staat kistenfabriek Nijman. In 
de stomp van de molen heeft jarenlang Machine-
fabriek v.d.Ban gezeten.”

    Joke Albronda: “Na 65 jaar in de wijk Delfsha-
ven te hebben gewoond, kan ik u vertellen dat 
dit de molen op Delfshaven is. In 1986 is hij 
verbouwd en hij heet nu, geloof ik, de Distilleer-
ketel. Doordat er nieuwbouw moest komen, is de 
molen afgebroken en met dezelfde steentjes is de 
molen herbouwd, maar daarbij meer naar de punt 
verschoven in verband met de nieuwbouw. Ge-
lukkig staan er nog wat oude panden in dit unieke 
stukje Rotterdam. Helaas zijn de echte sfeer en 
het dorpse karakter verdwenen. Er word ook veel 
minder georganiseerd en door de verpaupering 

blijven veel toeristen weg. De oude molen in 
de Schans staat er nog wel. Wij hebben er als 
buurtbewoners vaak voor gestreden deze molen te 
behouden en er vooral geen horeca in te maken in 
verband met de overlast.”

    C. Dubbeld: “Op een zaterdag in september 1978, 
de juiste datum weet ik niet meer, werden er 
sloeproeiwedstrijden gehouden in de Voorhaven 
van Delfshaven, georganiseerd door het Gemeen-
telijk Havenbedrijf. Hieraan deden bedrijven mee 
uit de Rotterdamse haven, onder andere RVE, 
Brandweer, het havenbedrijf en het loodswezen. 
Ook was er een ‘dames’roeiploeg van een lokaal 
café met een moeder overste die als stuurvrouw 
fungeerde. De ‘dames’ konden goed bier drinken 
en het overtollige vocht werd tegen een blinde 
muur geloosd. Het was een prachtige dag, met 
braderie en muziek en er werd ook nog in jolletjes 
wedstrijd gewrikt. Ik zat in de roeiploeg van de 
loodsen. Het Havenbedrijf won. Het was een 
gouden dag.”

    Frida Kurvers-Briel: “Naar aanleiding van de foto 
in De Oud-Rotterdammer van 30 april kan ik u 
vertellen dat mijn vader Freek Briel een van de 
organisatoren was. Het betreft de jaarlijkse roei-
wedstrijden voor de Hogere Zeevaartscholen in 
Nederland en Antwerpen. Zover ik weet was mijn 
vader hier al in 1956 bij betrokken. In die tijd 
werden de wedstrijden georganiseerd in de steden 

waar een Hogere Zeevaartschool was. Later (ik 
denk vanaf de jaren 70) werden de wedstrijden in 
Rotterdam georganiseerd en konden meerdere or-
ganisaties meedoen. Zo deden de Havendienst, de 
Brandweer en het Loodswezen mee. Mijn vader 
zat in de ‘Roeicommissie ‘. Deze commissie was 
verantwoordelijk voor de organisatie in Rotter-
dam. De wedstrijden waren jaarlijks. Ik herinner 
me onder andere dat ze zijn gehouden in de Leu-
vehaven, Zalmhaven en Delfshaven. Deze foto is 
gemaakt tijdens de wedstrijden in Delfshaven. Ik 
denk dat deze foto in 1976 of 1977 is gemaakt. 
Op de achtergrond is de motorsloep Gemma 
van de Rotterdamse Zeevaartschool zichtbaar. 
Mijn vader was leraar op Hogere Zeevaartschool 
aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam. Hij 
beheerde het instructievaartuig, deze lag in de 
Waalhaven, pier 6. Mijn vader trainde daar de 
jongens die deelnamen aan de wedstrijd. Niet 
alleen de jongens van de Zeevaartschool trainde 
hij, maar ook de ploegen van de Havendienst en 
de Brandweer. Als klein meisje ben ik geregeld 
mee geweest naar de trainingen. De jongens 
roeiden in een sloep van de Zeevaartschool door 
de Rotterdamse haven en mijn vader had, om de 
training te verzwaren, steevast twee ‘ouderwetse’ 
vuilnisbakken achter de sloep gebonden. Tijdens 
de wedstrijddag voer hij met de motorsloep 
Gemma mee om de jongens aan te moedigen. Hij 
nam ook gasten mee aan boord. Ongetwijfeld had 
hij op deze dag ook nog andere verantwoordelijk-
heden. Er werd nooit veel ruchtbaarheid aan deze 
wedstrijden gegeven, het leefde toen niet zo in 
Rotterdam.”

    André Truijens: “De reden van de wedstrijd tus-
sen de sloepen is me niet bekend, maar het is in 
de Voorhaven in Delfshaven! Hier staat de verval-
len molen de Distilleerketel, die later een aantal 
meters naar rechts is herbouwd. De gebouwen 
ernaast zijn van kistenfabriek Nijman, die de 
gele houten kratten voor bijvoorbeeld Heineken 
maakte. Met de komst van PVC hield het werk 
op. De momenteel zeldzame bakstenen schoor-
stenen zijn van Nijman en wasserij Slagmaat. Op 
de achtergrond zie ik het hoge bejaardentehuis 
Havenzicht.”

    Peter Dankers: “Het is inderdaad een roeiwed-
strijd in de Voorhaven, rond 1979-1985. Ik werkte 

destijds bij het Gemeentelijk Bureau Zee,- Rijn- 
en Binnenvaart. Wij organiseerden onder andere 
voetbal- en roeiwedstrijden voor in Rijnmond af-
gemeerde Koopvaardijschepen. De roeiwedstrij-
den werden per koppel aan de Parkkade geroeid, 
maar na klachten over verschil in tegenstroom 
tussen binnen- en buitenbaan werd uitgekeken 
naar een baan zonder stroom. Uiteindelijk werd 
dat de Voorhaven. Ideaal, alleen had het heel veel 
voeten in de aarde om het daar te organiseren. Er 
lagen daar diverse woonschepen en afgemeerde 
plezierjachten en die zouden dus voor een week-
end dienen te verdwijnen. Met behulp van o.a. 
Havendienst, Roteb, wijkagenten en niet te verge-
ten de wijkbewoners en diverse andere bedrijven 
kon het uiteindelijk daar gerealiseerd worden. 
Naast roeiploegen van de Koopvaardij deden 
ook studenten van de Zeevaartscholen uit heel 
Nederland mee. Vanuit de wijk kwamen ook twee 
ploegen, samengesteld door klanten van twee in 
de wijk gelegen cafe’s. Die zouden verkleed aan 
de start verschijnen. Om de haven heen werd 
een braderie met oude ambachten georganiseerd. 
De Dubbelde Palmboom werd ingericht om alle 
VIP’s, waaronder de burgemeester, te ontvangen. 
Het oude Weeshuis, aan de overkant van de ha-
ven, mocht worden gebruikt als kleedruimte voor 
studenten en als slaapplaats voor ploegen die de 
laatste trein naar o.a. Groningen niet meer konden 
halen. Diverse mooie prijzen konden worden ge-
wonnen en voor elke deelnemer was er een fraaie 
medaille. Maar voor het zover was moest eerst 
de haven leeg gemaakt worden, zowel onder als 
boven water. Wat daar niet allemaal naar boven 
kwam; oude fi etsen, winkelwagentjes, koelkasten, 
kinderwagens etcetera. Alle auto’s rondom de ha-
ven kregen een parkeerverbod om plaats te maken 
voor de braderie en supporters en toeschouwers. 
Rondom de haven was er muziek en langs het 
traject werden wedstrijdposten geplaatst. Vanaf de 
Piet Heinbrug gaf de burgemeester het startsein 
door middel van het afschieten van een oud 
kanon. Al met al werd het elk jaar een feestelijke 
dag. Vanwege de bouw van een tweede brug over 
de haven en bij gebrek aan een alternatief voor 
een andere baan kon na een paar jaar het feest 
niet meer doorgaan en stierf het een stille dood. 
Rest mij nog te vertellen dat iedereen, en zeker ik, 
altijd met veel plezier aan de organisatie van dit 
evenement heeft meegewerkt.”

 Gouden dag in de Voorhaven   
  Met vooral veel enthousiasme werd verrassend vaak gereageerd op onze ‘Ken je 
dit nog’-foto nummer 189. Velen hebben warme herinneringen aan de roeiwed-
strijden, die in de jaren zeventig werden gehouden, onder andere in de Voorhaven 
van Delfshaven in Rotterdam. De reacties leverden weer allerlei leuke details op. 
Over vaten bier, over fabrieken langs de oever van de haven en nog veel meer. 
Lees maar mee! 
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 189   

Ken je dit nog?   191   Nr.

Nr.
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

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

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

 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

Dresden, Leipzig en Weimar
6-daagse busreis

Klassiek Italië
12-daagse busrondreis

Toscaanse Hoogtepunten
10-daagse busreis

Kroatische Bloemenrivièra
12-daagse busreis

Reiscode: ebhyt04

Reiscode: ebend06

Reiscode: ebglc02

Reiscode: eeit301

Reiscode: ebmtm02

Reiscode: ebopa01

vanaf € 379*
p.p.

vanaf € 369*
p.p.

vanaf € 429*
p.p.

vanaf € 899*
p.p.

vanaf € 669*
p.p.

vanaf € 799*
p.p.

Busreizen met gegarandeerde vertrekken
LAATSTEPLAATSEN!

LAATSTEPLAATSEN!

LAATSTEPLAATSEN!

LAATSTEPLAATSEN!

LAATSTEPLAATSEN!

LAATSTEPLAATSEN!

s

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Rotterdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Rotterdam
Tel 010 7370866

p/st € 8,49

2 voor 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 8 juni

 
 

€ 15,-

Asperge of 
witlofschotel 
met zalm



  Mijn man is veertien jaar ge-
leden overleden. We hadden 
een eigen huis, een spaarpot, 
een auto en de inrichting van 
ons huis. Omdat mijn man 
geen testament had en de 
wet mij als langstlevende het 
recht gaf door te leven met 
alles wat mijn man en ik sa-
men opgebouwd hadden, heb-
ben we toen niets geregeld. 
Wat is later mijn erfenis voor 
de kinderen? 

  De situatie die u beschrijft komen wij 
heel vaak tegen. Hoewel wij u be-
grijpen, moeten we toch even “foei” 
zeggen. Bij uw overlijden krijgen uw 
kinderen namelijk te maken met het 
feit dat u dit eigenlijk niet goed heeft 
gedaan. Want wat is er feitelijk aan de 
hand? Het wettelijk erfrecht zegt wel 
dat u als langstlevende echtgenoot de 
beschikking houdt over alles; de wet 
zegt tevens dat de kinderen ook erf-

genaam zijn en zij een niet-opeisbare 
vordering op u krijgen, ter grootte van 
hun erfdeel. Deze vordering van uw 
kinderen vormt een schuld in uw na-
latenschap. Daarvoor is het wel nodig 
te weten hoe groot die erfdelen van 
de kinderen zijn. Om dus de waarde 
of inhoud van uw nalatenschap te 
kunnen bepalen, moet u eerst weten 
wat de nalatenschap van uw man was 
veertien jaar geleden en dat is na al 
die tijd best lastig. U moet dus op 
zoek naar de waarde van de woning 
toen, de hypotheek op dat moment, 
wat er op de bank stond en wat de 
waarde van de auto en inboedel veer-

tien jaar geleden was. Heeft u geen 
enkel idee en is er na het overlijden 
van uw man aangifte erfbelasting 
gedaan, vraag dan bij de afdeling 
erfbelasting van de Belastingdienst 
deze aangifte op; dat geeft enige 
houvast. Enig houvast, want de daarin 
opgenomen fi scale waarde is niet 
altijd gelijk aan de werkelijke waarde 
van de nalatenschap. De waarde voor 
de erfbelasting geeft u namelijk aan 
volgens de regels van de Successie-
wet. De werkelijke waarde is daar-
entegen de waarde die u er bij vrije 
verkoop voor zou kunnen krijgen. Zo 
is bijvoorbeeld de woning vaak meer 

waard dan de WOZ-waarde die u voor 
de erfbelasting moet opgeven.

    Over rente op de vordering van de 
kinderen hoeft u zich geen zorgen te 
maken, want de wettelijke rente is 
sinds 2003 niet boven de 6 procent 
uitgekomen.

    Voor de banksaldi kunt u een beroep 
doen op uw oude bankafschriften of 
jaaroverzichten van de bank en als 
u die niet meer heeft, probeer dan 
kopieën te krijgen bij de bank. De 
waardebepaling van de auto en in-
boedel is lastiger. Probeer de waarde 
van de auto te schatten en bedenk dat 
voor inboedels geldt dat ze op enkele 
stukken na vaak weinig opleveren bij 
vrije verkoop.

    Voor dit moment raden wij u aan 
alsnog samen met de kinderen tot een 
vaststelling te komen van de waarde 
van hun nalatenschap van vader. Nu 
bent u er immers nog om daarbij te 
helpen.

        

 De noodzaak van een
boedelbeschrijving   
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  Bewindvoering aanvragen 
Wanneer iemand, door bijvoorbeeld 
dementie, niet meer zelfstandig kan 
handelen, dan is er iemand nodig die 
namens deze persoon de woning kan 
verkopen of de fi nanciële adminis-
tratie kan bijhouden. Dat kan een 
gevolmachtigde zijn, die benoemd is 
in een levenstestament of, als die er 
niet is, een bewindvoerder. Deze laat-
ste wordt door de rechter benoemd. 
Aanvragers kunnen familieleden, de 
huisarts of het maatschappelijk werk 
zijn. De rechter houdt bij de benoe-
ming rekening met de voorkeuren 
van de familie. Vervolgens moet de 
bewindvoerder jaarlijks verantwoor-
ding over zijn handelen afl eggen aan 
de rechter.

   Over de rekening beschikken 
Als is aangegeven dat een rekening-
houder is overleden, blokkeert de 
bank standaard de rekening(en). Om 
weer over die rekening te kunnen be-
schikken, is er in de meeste gevallen 
een verklaring van erfrecht of akte 
van executele nodig. Schiet de notaris 
maar niet op en moeten er dringend 
rekeningen betaald worden, dan 
wil de bank daaraan vaak toch nog 
wel meewerken. Het moet dan wel 

gaan om reguliere betalingen zoals 
gas,water en licht, verzekeringspre-
mies, huur of de uitvaartkosten.

   Meubels afbestellen 
Het komt voor dat u in uw enthousi-
asme meubels koopt en dat u eenmaal 
thuis denkt: dat kan er helemaal niet 
in! Gaat u vervolgens terug naar de 
meubelzaak, dan kan het zijn dat u - 
zelfs als er formeel nog niets besteld 
is bij de fabriek- toch annulerings-
kosten moet betalen. Dat staat vaak 
in de algemene leveringsvoorwaarden 
waar de verkoper u overigens op 
moet wijzen. Laat daarom op de 
verkoopbon altijd zetten dat u eerst 
thuis moet opmeten of de meubels 
die u op het oog heeft wel passen. 
Door dit voorbehoud ontkomt u aan 
de annuleringskosten die tot wel 50 
procent van de aankoopprijs (wet-
telijk maximum) kunnen oplopen.

   Legitieme portie voor ouders 
Kinderen hebben altijd recht op hun 
legitieme portie. Dat is de helft van 
wat ze ‘normaal gesproken’ zouden 
hebben geërfd. Tot 1996 hadden ook 
ouders een dergelijk recht. Onder 
maatschappelijke druk is dat verval-
len. Wel hebben ouders bij overlijden 
van een kind ieder recht op tenminste 
een kwart van de nalatenschap, tenzij 
een testament anders heeft bepaald.

   Executeur weigert benoe-
ming of stopt ermee 
Als de executeur zijn rol na een 
overlijden weigert en nog niets heeft 
gedaan, heeft hij verder geen ver-
plichtingen. Heeft hij z’n benoeming 
wel aanvaard en wil hij stoppen, dan 
kan hij de werkzaamheden niet zo 
maar staken en zal hij moeten helpen 
met de overdracht van de werkzaam-
heden aan een opvolgende executeur 
of aan de erfgenamen.

  Uit de praktijk 

  Er zijn van die nalatenschapsafwik-
kelingen waar niemand blij van wordt. 
De erfl ater heeft in het testament 
bepalingen laten opnemen die niet 
eenduidig zijn of waarbij bijvoorbeeld 
minder bedeelde erfgenamen met 
vragen achterblijven. Er zijn dan twee 
mogelijkheden: ‘de kont tegen de krib’ 
of met frisse tegenzin meewerken 
aan de afwikkeling. Dat laatste is het 
verstandigst, maar het eerste vaak goed 
te begrijpen. Want als u toch vrijwel 
niets krijgt, waarom zou u zich dan 
inspannen? Niet meewerken is extra 
‘aantrekkelijk’ als juist die erfgenaam 
geld genoeg heeft en de andere erfge-
namen zitten te springen om geld uit de 
nalatenschap. Toch staan de (andere) 
erfgenamen niet helemaal machteloos; 
de rechter kan altijd nog weigerachtige 
erfgenamen tot handelen aansporen 
of tot een besluit dwingen. Wij als 
professionele afwikkelaars/executeurs 
proberen lastige erfgenamen toch bin-
nenboord te houden en de nalatenschap 
netjes af te wikkelen. Met wat praten 
hier, wat stroop daar en een beroep op 
medemenselijkheid komen we vaak 
een eind. Hoewel erfgenamen geen 
vriendjes hoeven te worden, proberen 
we echte haat en nijd te voorkomen. 
Het uitvoeren van het testament van de 
overledene overeenkomstig zijn of haar 
wens staat altijd centraal. Ons advies: 
benoem een executeur, liefst met afwik-
kelingsbevoegdheid. Zorg voor een 
duidelijk testament en als u een of meer 
kinderen niet of minder laat erven, leg 
uit waarom; scheelt later veel gedoe.   

?

  Creditcard nog nodig? 
Ooit waren ze handig op reis. Nu 
kunt u in Europa vrijwel overal 
pinnen en heeft de creditcard wat 
dat betreft zijn nut verloren. Alleen 
voor het boeken van een reis op in-
ternet kan hij vaak nog handig zijn; 
hotels willen graag zeker weten dat 
de klant betaalt en vragen daarom 
vaak om creditcards. Doet u dat 
allemaal niet, zeg dan de kaart op, 
dat scheelt weer een paar tientjes 
per jaar.

   Duur geld op het vliegveld  
Nu we met de euro in steeds meer 
landen kunnen betalen, zijn we 
het wisselen niet meer zo gewend. 
Koopt u vreemd geld op het vlieg-
veld, dan bent u in ieder geval duur 
uit. Beter betaalt u met een pinpas 
en trekt in de stad zelf geld uit 
de automaat, dat is vaak een stuk 
voordeliger. 
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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!!

NIEUW Bankstellen vanaf € 859,-

“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

Pijn aan uw voet of enkel kan een flinke
belemmering zijn. Orthopedisch chirurg
dhr. M.H.M. van Haagen vertelt op 
woensdag 12 juni tijdens de informatie-
avond over de mogelijke oorzaken en de 
diverse behandelmogelijkheden.

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

Specialist:  Dhr. M.H.M. van Haagen
Onderwerp:  Voet/enkel
Datum:  Woensdag 12 juni 2019
Tijdstip:  17.30 - 19.00 uur
Locatie:  Medinova Kliniek Zestienhoven 
Aanmelden:  zestienhoven@medinova.com

Informatieavond
voet/enkel

12 juni 2019

www.medinova.comVliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

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

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

Nooit voorrijkosten!

van 379.- van 799.-van 399.-

AFHAALPRIJS

Evt. Thuisbezorgen en aansluiten 50.-

van 2199.-

van 399.- van 399.-
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Ik was net 8 jaar geworden, toen 
midden ‘45 de mogelijkheid werd 
geboden voor een tijdje in een ge-
zondheidskolonie te worden geplaatst. 
Voor mij werd dit Amerongen. Het 
gebouw heette Onse Bliscap (kenne-
lijk oud-Nederlands) en het lag aan de 
Haarweg C213. Het was de gewoonte 
dat de kinderen tijdelijk een nieuwe 
naam kregen. De eerste letter van 
voor- en achternaam plus de leeftijd 
in jaren. Voor mij werd dit PP8. Dit 
leverde mij een soort treiterrijmpje op: 
PP acht, schijt in je broek dan hebbie 
een vracht en schijt in je schoenen dan 
loop je zacht.

Tas vergeten
Merkwaardig dat sommige namen 
nooit meer uit je geheugen verdwij-
nen. Ik weet ook nog de namen van 
de leidsters: Tante Merie, tante Gerie 
en tante Rosa. Na 74 jaar zie ik ze nog 
levensgroot voor me. Gerie was leid-
ster van mijn groep. Een lief blondje. 

Hoe de leider heette weet ik niet meer, 
maar hij speelde elke avond voor het 
slapen gaan een liedje op een blokfluit. 
Hij heeft mij een keer diep gekrenkt 
door mij “lelijke domme suffie” te 
noemen. Dat kwam zo: de hele groep 
zou op een mooie dag in het bos gaan 
‘spoorzoeken’. Omdat ik een bleek-
kneusje was, zou ik de groep tot last 
zijn en de leider besloot mij en nog 
een ander knulletje bij zich te nemen 
om het spoor uit te zetten. Je kent dat 
wel; pijlen op de grond en briefjes 
aan takken van struiken. Ik was 
belast met het dragen van de tas met 
beloningen: voor iedere deelnemer 
een reep chocolade bij aankomst. Op 
een zeker moment miste hij mijn tas. 
Had ik tijdens de vorige stop aan een 
hek gehangen en glad vergeten mee 
te nemen. Paniek natuurlijk. Als een 
haas rende hij terug naar die bewuste 
plek en gelukkig hing die tas daar 
nog. Vandaar die vermaning. Om Wim 
Sonneveld te citeren: “als ik zwaar 

getafeld heb, droom ik nog wel eens 
van dat moment.”

Schurft
Doordat ik door ondervoeding ver-
zwakt was en leed aan heimwee, kreeg 
ik schurft. Onder de zweren over 
mijn hele lijf. Vanwege de schaarste 
aan warm badwater gingen we met 
groepjes van vijf jongens in één teil, 
ieder op zijn beurt. En vanwege mijn 
zweren moest ik als laatste. Daarna 
werd ik ingesmeerd met schurftzalf (ik 
ruik de stank nog). Had ik maar naar 
huis geschreven wat er aan de hand 

was, dan had mijn moeder kunnen 
melden dat ik allergisch was voor zalf 
en alleen vaseline verdroeg. Maar nee, 
in mijn brieven schreef ik dat het goed 
ging met mij, terwijl ik in mijn bed 
stilletjes huilde om mijn moeder.

Vaseline
Hoe lang de ‘vakantie’ geduurd heeft, 
weet ik niet meer. Vermoedelijk de 
maand augustus vanwege de schoolva-
kantie. Eindelijk kwam de verlossende 
dag en haalde mijn moeder me af van 
station Noord. Omdat ze zich voor 
mijn lelijke littekens en zwachtels 

schaamde, bleef ze op het trambalkon 
staan met haar mantel om mij heen. 
Met repen uit een oud beddenlaken en 
dikke lagen vaseline verbond zij me 
en binnen een maand was ik vrij van 
zweren. Drie kilo lichter dan toen ik 
ging!!
Nee, ik heb er geen ptss aan overge-
houden.

P. Post
P.Post@home.nl

Bleekneusje of bleek-kneusje?
Bij het lezen van het artikel in De Oud-Rotterdammer over de 
gezondheidskolonie voor bleekneusjes kwamen weer allerlei 
herinneringen bij mij boven. Na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog was ik, evenals heel veel kinderen in Rotterdam, sterk 
vermagerd. Mijn ouders hebben mijn zusje en mij in die honger-
winter in leven gehouden door het schaarse eten dat er was uit 
hun eigen mond te sparen. Tulpenbollen en koekjes van bieten-
pulp voor ons en zelf aten ze aardappelschillen, gekookt op een 
houtkacheltje.

Ansichtkaart van Onse Bilscap in Amerongen waar de 'bleekneusjes' verbleven

Zo smulden de Stad Rotterdam-mede-
werkers van een verhaal over hem uit 
de tijd dat de jonge baron op de afde-
ling Varia werkte in de periode dat de 
verzekeringsmaatschappij nog in het 
Witte Huis gevestigd was. De afdeling 
was voorzien van een ouderwetse 
potkachel, waarop de studentikoze 
adellijke jongeling schijfjes aardappel 
bakte. Toen de toenmalige directeur, 
de heer Postma, bij toeval op de 
afdeling belandde en de geur van 
gebakken aardappelen rook, vroeg hij 
bars wie daarvoor aansprakelijk was: 
“Wie is op het onzalige idee gekomen 
aardappelen op de kachel te bakken?” 
Een bereidwillige medewerker gaf 
antwoord: ‘”De jonge baron Sweerts, 
meneer Postma.” Die reageerde 
opvallend mild: “Leuk idee.” En hij 
vervolgde zijn weg.
Zo ging ook het verhaal dat hij als 
directeur om de haverklap een verte-
genwoordiger van het schrijfmachine-
merk Adler aan de telefoon kreeg met 

het verzoek in een persoonlijk gesprek 
de aanschaf van typemachines te be-
spreken. De heer Sweerts had beslist 
geen belangstelling. Dat maakte hij de 
man in niet mis te verstane bewoor-
dingen duidelijk. Toen de man toch 
persoonlijk zijn opwachting maakte, 
was dat de druppel die de emmer deed 
overlopen. De heer Sweerts pakte de 
tas met materialen van de man vast, 
hield die buiten het raam en sprak de 
legendarische woorden: “Als u vlug 
bent kunt u hem nog opvangen.” De 
man was nog nooit zo kwiek al die 
etages afgerend. De inhoud van zijn 
tas was, zoals verwacht, niet meer te 
redden. Dat was het laatste dat de heer 
Sweerts van de man heeft gezien.

Postrondbrenger
De Stad Rotterdam had soms mensen 
in dienst met een moeilijk plaatsbare 
achtergrond. De jongen die op alle 
afdelingen kwam om de post rond te 
brengen was zo’n voorbeeld. Hij was 

zoals hij was, al het gefrons van de 
wenkbrauwen ten spijt. Zo klopte hij 
aan bij de heer Sweerts, die over zijn 
bril heen naar de deur keek, ‘binnen’ 
riep en daar stond de jonge post-
rondbrenger. “Voor jou heb ik niks”, 
zei die en sloot de deur weer achter 
zich. De heer Sweerts moet gegrin-
nikt hebben, want gevoel voor humor 
had hij. Toen de jongen zich bij hem 
beklaagde dat de bak met post, die hij 
met brede banden om zijn schouders 
moest dragen, te zwaar was, zorgde 
de heer Sweerts voor een wagentje op 
hoge wielen dat meer weg had van een 
misvormde, ouderwetse kinderwagen. 
Maar zwaar tillen hoefde de jongen 
niet meer. Tot hij begon te klagen over 
problemen bij het gebruik van de trap-
pen. Wat hem ook dwars zat was, dat 
hij dacht dat men achter zijn rug moest 
lachen om zijn hulpmiddel. De heer 
Sweerts had daar ook begrip voor. Hij 
adviseerde: “Trap die wagen gewoon 
een keer van de trap af. Dan ben je er 

zeker van af.” Dat deed hij en blij liep 
de jongen weer met die zware bak post 
voor zijn buik.
Toen de baron de vijftig gepasseerd 
was en in zijn auto door de stad reed, 
zag hij hoe politiemensen draden over 
de weg legden en die verbonden met 
een kastje aan de kant van de weg. De 
baron stapte uit en liet zich tot in de-
tail voorlichten over de wijze waarop 
nu snelheidsmeting plaats vond die de 
veiligheid ten goede kwam en dat zo’n 
kastje minstens 5000 gulden kostte. 
De baron bedankte zijn voorlichters 
omstandig, stapte in zijn bolide, reed 
een stukje achteruit en kwam in volle 

vaart op de gespannen draden af. Vlak 
voor die draden remde hij krachtig en 
nam in zijn remspoor ook de draden 
mee, alsmede het kastje aan de kant 
van de weg. Dat vloog meters ver en 
was niet meer bruikbaar. Er kwam een 
rechtszaak van en de rechter noemde 
de baron een laat-studentikoze man. 
Hij veroordeelde de baron tot het be-
talen van de schade, zo’n 5000 gulden 
toentertijd. Of hij nog iets te zeggen 
had? De baron grinnikte: “Dan heb ik 
er toch lol van gehad.”

John Collee
johncollee@hotmail.com

De baron verzekerd van humor
De Stad Rotterdam Anno 1720, vroeger aan de Blaak nummer 100 gevestigd, was een gerenom-
meerde verzekeringsmaatschappij, die er trots op was te dateren uit het jaar 1720. De Hoofdpoort 
werd als beeldmerk gebruikt en je had het idee dat het een voorrecht was daar in dienst te treden. 
Er zou een adellijke sfeer rondwaren, omdat een van de directeuren een heuse baron was. Voluit 
heette die A.J.A. Baron Sweerts de Landas Wijborch. Een adellijker naam kon je niet bedenken, 
maar zag je die edele afkomst aan zijn optreden af? Niet direct. Er deden verhalen over hem de 
ronde die op z’n minst een glimlach teweegbrachten.

Vloeiblad van Stad Rotterdam Anno 1720
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Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig

Garage L. Both
Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl

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

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

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

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)

DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR



ren zijn mannen, zoals kustwachtkapitein Gerrit 
van den Brink en scheepvaartboekhandelaar Bas 
van der Zwan.

Cees de Keijzer nam meer dan zestig schepen 
van allerlei typen en grootte op de korrel: wat is 
hun historie en wat kwamen ze in de Rotterdamse 
haven doen? Het ging onder meer om container-
schepen, tankers, cruiseschepen, sleepboten en 
bulkcarriers. Schepen met welluidende namen als 
Atlantic Comet, Cape Legacy, Glovis Captain, 
Independence of the Seas, New Laurel, Puccini en 

Thalassa Pistis. Het gaat in deel zeven trouwens 
niet alleen om schepen, maar dit keer ook om 
de betekenis van het Calandkanaal, de twee 
Maasvlaktes, het Yangtzekanaal en de Zevende 
Petroleumhaven.

De vele fraaie en wederom van hoge kwaliteit 
zijnde kleurenfoto’s geven het boek extra diep-
gang. Deel zeven verscheen dit keer bij Uitgeverij 
Watermerk in Lekkerkerk. Het gebonden boek telt 
112 pagina’s en kost 18,95 euro. Het is verkrijg-
baar via de webshop van De Oud-Rotterdammer 
op www.deoudrotterdammer.nl of te bestellen via 
de bestelbon op deze pagina.

Bram Oosterwijk

Ketelbinkies maken deel uit van de historie van 
de Maasstad. Decennia lang heeft Rotterdam 
duizenden ketelbinkies geleverd aan een groot 
aantal rederijen. Ketelbinkies staan symbool voor 
doortastende knapen, met een drang naar zee en 
avontuur. Ketelbinkies bestaan niet meer, maar 
wat was het ooit zwaar werken aan boord van 

de schepen. Dit boek vertelt het verhaal van de 
ketelbinkies en alles wat zich rondom deze jon-
gens heeft afgespeeld. Zo heeft Ketelbinkie, aan 
de rivier in Katendrecht, een beeld, was hij een 
geliefde stripheld en was hij ook de hoofdpersoon 
in het lied ‘De straatjongen van Rotterdam’. En 
dat is nog lang niet alles. Zo heeft de Stichting 
Ketelbinkie twee prestigieuze prijzen naar hem 
vernoemd.
In dit boek komen Rotterdams’ eigen ‘Ketel-
binkies’ voor het voetlicht. Van Willem van ‘t 
Wout tot Hans Vervat, maar ook minder bekende 
namen.
Het boek telt 103 pagina’s en kost 14,95 euro.

Mooie schepen en 
banen 7

Ketelbinkie is 
van Rotterdam

De serie ‘Mooie schepen en banen in 
de haven van Rotterdam’ heeft een 
zevende deel, met teksten van Cees 
de Keijzer en Piet van Dijk (bestuurs-
leden van de Rotterdamse afdeling 
van de World Ship Society). De Keijzer 
beschrijft de wederwaardigheden van 
enkele tientallen zeeschepen die Rot-
terdam de afgelopen tijd bezochten. 

Van Dijk interviewde elf mensen die erg tevreden 
zijn met hun mooie havenbaan en daar veel over 
te vertellen hebben. Eén van de elf is een vrouw: 
simulator operator Cinthya Lopes. De tien ande-

‘Ketelbinkie is van Rotterdam’ is de ti-
tel van een boek dat enkele jaren gele-
den werd uitgegeven in het kader van 
het dertigjarig bestaan van de Stich-
ting Ketelbinkie. Het is nog steeds 
veelgevraagd en nu ook weer via De 
Oud-Rotterdammer te bestellen.
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De schrijvers hebben de geschiedenis 
van de passagiersvaart ingedeeld in 
vijf tijdvakken. In de periode 1600-
1850 gaat het over de Pilgrim Fathers, 
de tijd van de Vereenigde Oostindi-
sche Compagnie, over passagiers op 
zeilschepen en de eerste stoomvaart-
diensten. In de vijftig jaar van 1850 tot 
1900 gaat het over passagiers naar en 
van Nederlands-Indië en de Verenigde 

Staten en de stoomvaart op Engeland. 
De periode van 1900 tot 1925 gaat 
over de Holland-Amerikalijn, over 
passagiers en landverhuizers en de 
eerste cruises. Van 1925 tot 1970 zien 
we de groei van de passagiersvaart, 
de opkomst van grotere en luxueu-
zere schepen, de emigrantenvaart en 
opkomst van veerdiensten.
In het vijfde tijdvak beschrijven 

Notenboom en Oosterwijk 
de eerste cruiseschepen in 
Rotterdam, de terugkeer van 
de Holland America Line en 
de opening van de Cruise 
Terminal Rotterdam. Ze 
geven ook een doorkijkje 
naar Rotterdams’ toekomst 
als cruisehaven.

‘Rotterdam en de zee’ telt 
160 pagina’s, is zowel Ne-
derlands- als Engelstalig en 
verscheen als hardcover (harde kaft) 
voor 29,95. Het is te bestellen bij De 

Oud-Rotterdammer via de webshop 
(www.deoudrotterdammer.nl) of via 

de bestelbon op deze 
pagina.

Rotterdam en de zee
‘Rotterdam en de zee’ is de titel van een fraai geïllustreerd boek-
werk over vier eeuwen passagiersvaart van en naar Rotterdam. 
Het is geschreven door Eppo W. Notenboom en Bram Oosterwijk 
en uitgegeven bij Uitgeverij Watermerk.

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:
Mooie schepen en banen in de Rotterdamse haven, deel 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  18,95

Ketelbinkie is van Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Rotterdam en de zee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  29,95

Rotterdamse kussenhoes: SS Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  10,50

Rotterdamse kussenhoes: Euromast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 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)

Coloring the city Rotterdam (kleurboek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Rotterdam 14 mei 1940 . De ooggetuigen . De foto’s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,90
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  Beleef Flakkee 
  De dagtochten Beleef 
Flakkee, die de RTM sa-
men met het Streekmu-
seum Goeree Overfl ak-
kee in Sommelsdijk 
organiseert, vinden 
komend seizoen plaats 
op de donderdagen 11, 
18 en 25 juli. Een mu-
seumbus van de RTM 
rijdt vanaf busstation 
Zuidplein en halte Tien-
voet in Heinenoord naar 
Sommelsdijk. Onderweg 
zijn er diverse opstap-
plaatsen (Numansdorp 
A29, Den Bommel N59/
Schaepsweg). De bus rijdt vervolgens via Den Bommel, Stad a/h Haringvliet, Menheerse ‘t Hoad en de Menheerse 
Werf naar het Streekmuseum in Sommelsdijk. In het Streekmuseum, waar de onlangs gevonden muntenschat 
wordt geëxposeerd, is een ontvangst in traditionele klederdracht met koffi e en grootmoeders’ appeltaart. Vervol-
gens zijn er een uitgebreide rondleiding en een ouderwetse lunch in De Doele, een kleurrijk pand uit de 18e eeuw. 
‘s Middags is er een bezoek aan het RTM-museum met een retourrit naar West Répart in één van de prachtig 
gerestaureerde motortrams van de RTM. Vertrek busstation Zuidplein (halte X): 09.15 uur; terugkomst Zuidplein: 
plm. 18.30 uur. Kosten alles inclusief: € 49,90 p.p. Reserveren: beleeffl akkee@gmail.com, of 06-20082503.
     
     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, pa-
piergeld, 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. Informa-
tie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
   
     Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria 
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
     
     Die oude juwelen… 
  In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die nog wat waard? Is 
dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te 
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
     
     Montmartre aan de IJssel: kunst, muziek op Pinksterdagen in de Leefgoed Beeldentuin 
  Het tradionele Montmartre 
aan de IJssel vindt plaats 
tijdens beide Pinkster-
dagen van 11.00-17.00 
uur in de Beeldentuin op 
Leefgoed de Olifant. Met 
een bijzondere perfor-
mance van de Japanse 
kaligrafe Hitomi Abe wordt 
het 9 juni geopend. Zo’n 
24 lokale artiesten werken 
en verkopen werk bij de 
kraampjes. Dat alles met 
levende muziek en gezel-
lige hapjes en drankjes. 
De Beeldentuin is dit jaar 
meer gevarieerd dan ooit 
en de hele zomer gratis te bezichtigen van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Leefgoed de 
Olifant ligt een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het landelijk groen tussen de Hollandsche IJssel en Park 
Hitland. Meer informatie leefgoed.nl/agenda. U kunt ook bellen met 0180-323414. Gratis parkeren bij Restaurant 
& theehuis De Dames. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Er is een oplaadpunt voor e-bikes.

 Zaterdag 1 juni
     
     Trammuseum aan Kootsekade open 
  Zaterdag 1 juni van 10.00 tot 16.00 uur 
is het trammuseum aan de Kootsekade 
geopend. Het museum is bereikbaar 
per historische tram (bouwjaar 1965) 
of historische bus (bouwjaar 1986). 
Vertrektijden tram van Centraal Station 
(halte E, Weena): ieder uur van 10.30 
tot en met 15.30 uur. Vertrektijden bus 
van metrostation Kralingse Zoom: ieder 
uur van 10.05 tot en met 15.05 uur. 
Toegangsprijs trammuseum, inclusief 
retourrit per historische tram of bus: 
Volwassenen: € 5,00, Kinderen 4 - 11 jaar 
en senioren 65+: € 3,00. RotterdamPas: 
gratis toegang.

    Zaterdag 1 en zondag 2 juni
     
     Kunst- en Atelierroute in Capelle aan den IJssel 
  Zaterdag 1 en zondag 2 juni, tussen 12.00 en 17.00 uur, 
Kunst- en Atelierroute door verschillende wijken van Capelle 
aan den IJssel, bij kunstenaars thuis of in hun ateliers en/
of op een drietal verzameladressen. De verscheidenheid aan 
kunstwerken is groot en de kunstenaars staan u graag te 
woord om hun werk toe te lichten. De overzichtstentoonstel-
ling start zaterdag 1 juni om 11.00 uur bij Restaurant ‘Tante 
Toos’, ‘s-Gravenweg 178. Op zaterdag is tot 14.30 uur ook 
de Kunstuitleen van Kunstkring Capelle aan Stadsplein 39 te 
bezoeken. En vergeet u niet het formulier met uw favoriete 
kunstwerk in te vullen, dan dingt u mee met met de verloting 
van de kunstbon ter waarde van € 200. Meer informatie: 
www.kunstkringcapelle.nl

    Zondag 9 en maandag 10 juni
     
     Montmartre aan de IJssel in Beeldentuin Leefgoed de Olifant 
  Tijdens de twee Pinksterdagen wordt in de prachtige Beeldentuin op Leefgoed de Olifant Mont-
martre aan de IJssel georganiseerd: kraampjes met kunst, handvlijt, levende muziek en een 
gezellig hapje en drankje. Beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Zie ook elders op deze 
pagina’s.
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Boeken: www.leefgoed.nl/agenda of 0180-
323414.

    Dinsdag 11 juni
     
     Concert Olivier Penin in Sint Lambertuskerk 
  In de Sint Lambertuskerk in Rot-
terdam is dinsdag 11 juni het 
concert ‘Olivier Penin, maître 
Parisien de lórgue’ te beluiste-
ren. Aanvang: 20.00 uur. In de 
voetsporen van César Franck 
speelt Olivier Penin , organist 
van de St. Clotilde in Parijs, een 
prachtig romantisch pro-
gramma. De St.-Lambertuskerk 
is aan de Oostzeedijk Beneden 
1-3 (hoek Hofl aan), Rotterdam-
Kralingen. 19.15 uur toelichting 
in parochiehuis t.o. de kerk. 
Toegang vrij, collecte na afl oop.

    Zondag 14 juni
     
     Bibliotheek Ommoord presenteert: Het Natte T-festival light! 
  Op 14 juni om 20.00 uur vindt in de Apollozaal van de Romeynshof het Natte T-festival light plaats! 
Kaartjes hiervoor kosten € 6,50 voor bibliotheekleden en € 7,50 voor niet-leden en zijn verkrijgbaar 
aan de balie van elke Rotterdamse bibliotheek of via www.bibliotheek.rotterdam.nl

 Dinsdag 28 mei 2019    pagina 12   



 

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

     
     Naar het trammuseum aan Kootsekade 
  Zaterdag 1 juni, van 
10.00 tot 16.00 uur, is 
het trammuseum aan 
de Kootsekade in Rot-
terdam geopend. El-
ders op deze pagina’s 
leest u hoe u daar met 
een historische tram 
of bus kunt komen. 
In het museum is de 
grote verzameling 
historische trams uit 
de periode 1878-2010 
te bezichtigen. Ook 
de oudst bewaarde 
Rotterdamse metro 
(bouwjaar 1966) kan 
van binnen en van buiten bekeken worden. Onder het oog van de bezoekers wordt gewerkt aan de restauratie 
van bijwagen 1042, in 1949 gebouwd door de fi rma Allan aan de Kleiweg in Rotterdam. Er worden historische 
fi lms vertoond over trams in Rotterdam. Koffi e, appelgebak en andere versnaperingen zijn te koop bij Het 
Wachthuis in de remise. Zie verder: www.stichtingromeo.nl 
     
     Het Natte T Festival in Ommoord 
Het Natte T Festival is een avondvullend entertainment-programma over de Rotterdamse taal. Want ut Rotjek-
nors bekt zo lekker en wat een faine uitdrukkingen en woorden gebruiken we toch. En we hebben natuurlijk de 
befaamde ‘Natte T’, de typisch Rotterdamse tongval, waarbij de letter T vooruit in de mond wordt uitgesproken, 
zodat deze van de lippen afspat. Plus de Rotterdamse gewoonte de T vast te plakken aan woorden waar deze 
niet hoort en weg te laten bij woorden waar deze wel hoort (bv: ik gaat / hij loop). Dus dompel je een avond 
lang onder in de Rrrottûdamse taal met op het programma: Roel Pot - Cursus Plat Rotterdams, Jan Dorpmans - 
Rotterdamse liedjes, Chris Blok - Rotterdamse Spoken Word, Herco Kruik - Over Rotterdamse Bijnamen. Verder 
draaien we tussendoor 
lekkere Rotterdamse 
muziek en zijn er 
diverse humoristische 
fi llempies te zien. Een 
retegezellige avond 
dus!
   
     
        

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

    Donderdag 20 juni
     
     Opfriscursus rijvaardigheid senioren 
  Donderdag 20 juni organiseren de gemeente Rotterdam en Veilig Verkeer Nederland deze cursus, 
waarvoor voorgaande jaren veel belangstelling was. Tijdens deze cursus krijgt men voorlichting 
over de nieuwste, maar ook reeds langer bestaande verkeersregels. Met een ervaren instructeur 
wordt een praktijkrit gemaakt en er is een oog- en reactiemeting. Plaats is het clubgebouw van de 
voetbalvereniging Overmaas, Stadionlaan 15, Rotterdam-IJsselmonde. Men kan inschrijven voor 
de ochtend- of middagsessie. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. (koffi e/thee inbegrepen). 
Inschrijven bij Mevr. Linda de Jong, 0184-685317; mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl De 
inschrijving sluit uiterlijk zaterdag 15 juni.

    Donderdagen 11, 18 en 25 juli
     

     Dagtocht Beleef Flakkee 
  Per RTM-museumbus naar Streekmuseum Goeree-Overfl akkee (muntenschat!) en RTM-diesel-
tram op 11, 18 en 25 juli.

    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 inloop-
dag. Voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, 
kunst, curiosa en militaire spulle-
tjes 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.   
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2 nachten Half Pension

€127,00 p.p.

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 4
7722 SE  Dalfsen

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

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO

Passagiersschip “Nehalennia” vertrekt 
(van dinsdag t/m zondag) om 12.00 
uur vanaf de “Boompjeskade” in
Rotterdam voor een 4 uur durende 
excursie naar Kinderdijk

Tijdens deze excursie heeft u 1 ½ uur 
de gelegenheid het molengebied te 
gaan bezichtigen.

Retourtijd staat gepland om 16.00 uur.

Basisprijs volwassenen: €. 17,50 per persoon,
nu met korting: €. 12,50 per persoon
(Maximaal 4 personen per ingeleverde bon)

UNIEKE LEZERSAANBIEDING
OUD ROTTERDAMMER

Ontvang nu, tegen inlevering van deze bon, 

€. 5,00 KORTING
op de nostalgische bootexcursie 

Rotterdam – Kinderdijk – Rotterdam.

Meer informatie vindt u op: 

WWW.REBUS-INFO.NL
Reserveren verplicht via: 06-55826463
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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 

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)

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

 

 
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 

IEDERE ZONDAG

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

ZONDAG 16 JUNI

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

IEDERE DINSDAG & ZONDAG JULI + AUGUSTUS (+ 23 JUNI) 

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

VRIJDAG 5 JULI

THE BEACH BOYS EN HET ROTTERDAMS PHILARMONISCH ORKEST
EEN UNIEK OPENLUCHTCONCERT OP DE TWEEDE MAASVLAKTE 
TER ERE VAN HET 100-JARIG BESTAAN.

VRIJDAG 14 JUNI

SPIDO ‘100 JAAR’ BELEVINGSCRUISE
ERVAAR 100 JAAR SPIDO MET EEN TENTOONSTELLING IN 
HET MARITIEM MUSEUM EN BIJZONDERE VAARTOCHT BIJ SPIDO

BELEEF DE ZOMER BIJ SPIDO!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
SPIDO.NL OF BEL 010 - 275 99 88

`All you can eat` Wereldkeuken

Let op:
• In het restaurant
• Een kind per een betaalde volwassene
• Alleen voor de klantenkaart houders

Kinderen t/m 8 jaar 
dineren voor maar € 1,-dineren voor maar € 1,-

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”
KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN 

(voor loszittende onderprothesen)

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

Onze ervaren tandarts Garritsen neemt in de maanden juni en juli 
nog nieuwe patienten aan voor reguliere tandheelkunde

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, 
vrijdag 9.00 - 12.00 uur 

Website: www.hogadent.nl

Garageboxen Diepenbrocklaan, 
Hillegersberg
Interesse in deze parkeergelegenheid? 
Vraag direct een bezichtiging aan.

MVGM Verhuurkantoor: Rotterdam
Bahialaan 200 
3065 WC Rotterdam
T 088 - 432 47 00



De ledenwerving gebeurde vaak 
in cafés, vanwege de in de jaren 
twintig mateloos populaire cafélopen. 
Voorzitter Kerkhof en penningmeester 
Wesdorp klommen menigmaal op het 
biljart om de ‘wilde lopers’ te bewe-
gen lid te worden van DOS. De café-
houders waren bang dat ze hun klanten 
zouden verliezen en al gauw kregen 
de heren Kerkhof en Wesdorp geen 
toegang meer! Hoogtepunt van het 
atletiekseizoen waren de Rotterdamse 
kampioenschappen, waarbij op het 
scherpst van de snede werd gevochten 
(soms zelfs letterlijk) om de titel. DOS 
werd in 1947 voor het eerst Rotter-
dams kampioen. In 1932 begon DOS 
met de zogenaamde DOS-estafette op 
de paardenbaan van Woudestein. Deze 
estafette werd na enige jaren mateloos 
populair, doordat het publiek de hele 
wedstrijd kon volgen. Dit in tegenstel-
ling tot de vele andere estafettes die op 
een stratenparcours werden gehouden. 
DOS fuseerde met SCR en Minerva 
in 1967 tot AVR (Atletiekvereniging 
Rotterdam).

Hollandia
Maar Rotterdam Atletiek bestaat uit 
meerdere fusieverenigingen. Op 11 
september 1930 werd de RDAV (Rot-
terdamsche Dames Athletiek Vereeni-
ging) ‘Hollandia’ opgericht. Dat was 
pas de tweede specifieke damesatle-
tiekvereniging in Nederland. Twintig 
jaar eerder was Brunhilde uit Leiden 
Hollandia voorgegaan, zij het dat hier 
ook de gymnastieksport werd beoe-
fend. Aanvankelijk werd er getraind 
op de paardenbaan van Woudestein, 
maar in 1935 werd deze trainingsac-
commodatie ingeruild voor de Nenijto. 
Grote ledenaantallen heeft Hollandia 

nooit gekend, maar gelukkig wel veel 
successen. Met name in de jaren vijf-
tig was Hollandia bijna onverslaan-
baar. Men probeerde via propaganda- 
en filmavonden het ledenaantal te 
vergroten. Dit was geen groot succes 
en in 1938 was het ledenaantal tot een 
bedenkelijk niveau gedaald, waarop 
de club een advertentie in het Rot-
terdamsch Nieuwsblad plaatste. Ook 
dat leverde vrijwel niets op. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog steeg het aantal 
leden, maar na de oorlog daalde het 
weer. De financiële positie was eind 
jaren veertig zo slecht, dat men dacht 
failliet te gaan. In 1948 werd via een 
circulaire een vrijwillige contributie-
vereniging voorgesteld. Dat was de 
redding voor de club. In 1968 sloot 
Hollandia zich aan bij AVR.

SCR
Op Rotterdam-Zuid richtte 
Bram Groeneweg in 1933 de 
Sportclub Rotterdam (SCR) 
op. Dat was een uitstekende 
lange afstandsloper, die eerst lid 
was van Pro Patria en zelfs naar de 
Olympische Spelen van 1924 en 1928 
was afgevaardigd (zonder succes 
overigens). Door een meningsverschil 
met het toenmalige bestuur besloot hij 
zelf maar een vereniging op te richten. 
De trainingen werden gehouden op de 
niet meer bestaande sintelbaan aan de 
Kromme Zandweg, waar nu het Ahoy-
complex staat. Naast hardlopers telde 
SCR ook enkele fervente schaatslief-
hebbers, die onder meer de Elfsteden-
tocht hebben gereden. Wim de Graaff 
werd zelfs Nederlands kampioen 
allround op de Kralingse Plas en later 
werd hij trainer van Ard en Keessie. 
Zonder meer de bekendste atleet was 

Caspari de Geus, die in 1964 al 48.5 
op de 400m liet noteren als A-junior. 
Zelfs naar de maatstaven van 2019 is 
dat nog een uitstekende prestatie voor 
iemand van 19 jaar.

Minerva
In december 1934, het was een koude 
winteravond, werd de RDHAHV 
(Rotterdamse Dames en Heren 
Atletiek- en Handbalvereniging) 
‘Minerva’ opgericht. In het eerste 
jaar na de oprichting werd meteen 

het Rotterdams kampioenschap 4 x 
100m binnengehaald, een titel die 
nog nimmer uit handen van Pro Patria 
was geweest. Vergaderen vond men 

maar niks en het bestuur stelde voor 
van 20.00 - 22.00 te vergaderen en 
rest van de avond tot middernacht 
bijeen te blijven om te dansen etc. 
Een training overslaan kon men 

zich niet veroorloven, want dan 
volgden er boetes. Ook bij te laat 
komen, kregen de atleten een cent 
boete. Zonder tegenbericht wegblij-
ven, leverde een boete op van vijf 
cent. In 1939 organiseerde de club de 
nationale dameskampioenschappen. 
Maar dat werd geen succes, zodat de 
club met een nadelig saldo bleef zit-
ten. In de evaluatie van deze wedstrijd 
werd opgemerkt dat zelfs nationale 
kampioenschappen voor dames ‘geen 
enkele aantrekkelijkheid hebben’. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd Joop 
Tournier trainer en dit was het begin 
van een decennialange succesvolle 
carrière in de atletiek.

Metro
In 1955 werd Metro opgericht, een 
afsplitsing van het toenmalige Pro 
Patria. Vooral op de langere estafettes, 
zoals de 4 x 800m en de 4 x 1.500m 
waren de Metromannen in het begin 
van de jaren zestig haast onverslaan-
baar. Een voorval. Dirk de Bruijn van 
Minerva liep op een zaterdag het NK 
25 km. De volgende dag liep hij ook 
mee met de Ronde van Oostvoorne, 
ook 25 km. Daar stonden Peter Fritz 
en Johan Kijne (beiden Metro) aan de 
start en zij wisten dat Dirk de vorige 
dag het NK had gelopen. Dus besloten 
ze samen ‘Dirkie zoek te lopen’. Maar 
Dirk had dat gehoord en hij heeft 
toen zo vreselijk moeten afzien om 
die mannen te verslaan dat hij dagen 
daarna nog kreupel liep! In 1970 won 
Metro het clubkampioenschap van 
Nederland, een titel die voorheen 
altijd naar het Amsterdamse AAC was 

gegaan. Dit was een wisselbeker en 
moest in 1971 weer worden ingele-
verd en AAC was de winnaar. Maar 
die beker was zoek! Toen de beker 
was teruggevonden, is het bestuur 
en een delegatie van de atleten naar 
Amsterdam gegaan, waar zij de AAC-
ers trakteerden op een diner in het 
Apollo-hotel. Zij vatten het sportief 
op. Ze hadden gemerkt dat we erg ons 
best hadden gedaan de beker terug te 
vinden, want in Rotterdam was veel 
gegraven en bij elke bouwput stond 
een bord METRO…

Kampioenen
AVR is in 1967 ontstaan door een 
fusie van DOS, Minerva en SCR. Een 
jaar later besloot de damesvereniging 
Hollandia zich alsnog aan te sluiten. 
In 1992 besloten AVR en Metro 
samen verder te gaan als Rotterdam 
Atletiek. Deze vereniging kende vele 
(inter)nationale successen waaronder 
wereldkampioenen, Europese kampi-
oenen en veel nationale kampioenen. 
Zonder meer de bekendste atleet 
heden ten dage is de altijd blije Chu-
randy Martina, die tot tweemaal toe 
gekozen werd tot ‘positiefste bekende 
Nederlander’.

Activiteiten
Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan worden diverse activiteiten 
georganiseerd. Maandag 15 april is er 
een boekpresentatie van het jubileum-
boek op de Nenijto, aanvang 19.00 
uur. Zaterdag 22 juni is de traditionele 
reünie, eveneens op de Nenijto van 
13.00 - 17.00 uur. Hiervoor kunt 
zich opgeven via a.vandenberge@
gmail.com. Zaterdag 13 juli is er een 
speciale jubileumwedstrijd op de 
Nenijto. Zaterdag 19 oktober is er een 
feestavond in het oude Luxortheater.

Adri van den Berge
a.vandenberge@gmail.com

Rotterdam Atletiek bestaat 100 jaar
Op 15 april 1919 werd de Rotterdamsche Athletiek Vereeniging 
Door Oefening Snel (DOS) opgericht. Aanvankelijk werd ook 
aan boksen en gewichtheffen gedaan, maar enkele jaren later 
begreep men dat dit niet samenging met de atletieksport en 
werden de boks- en gewichthefafdeling opgeheven. DOS werd 
in de beginjaren vooral bekend - en berucht - door de vele goede 
lange afstandslopers.
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Rotterdam, omstreeks 1934. De RAV ‘31 organiseerde een veldloop voor dames, waarvan de start plaatsvond aan de Honingerdijk. (foto: Adrie van 
den Berge)

Delft, 26 december 1934. Een historische foto, want dit is de eerste wedstrijd waar Minervanen aan meededen. Het is echter niet bekend of één van 
hen hier op de foto staat. (foto: Adrie van den Berge)
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

  

 
 

 

  

   

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,-

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

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

*Deze actie is geldig in het Pinksterweekend van 7 t/m 10 juni 2019 en zolang de voorraad strekt. 
U ontvangt €1,- korting per levensjaar bij aanschaf van een occasion vouwscootmobiel of €2,- per levensjaar op een occasion vaste scootmobiel.

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG  09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG   10.00 - 17.00 UUR

LAAGJES 4, 3076 BJ ROTTERDAM (ZIJKANT ARDEA AUTO)

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:

2e
Pinksterdaggeopend

10.00-17.00 uur

ALLEEN IN HET PINKSTERWEEKEND*

LEEFTIJDSKORTING
BIJ AANSCHAF VAN EEN OCCASION SCOOTMOBIEL*

brengt leuke dingen dichterbij

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

 3 t/m 11 juni 

   gesloten 

  
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

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.
Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,-
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.
Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,-
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte



  Vanaf september 1942 tot mei 1945 
heb ik namelijk in huis gewoond bij 
de familie Kuiper, die toen aan de 
Westerkade woonde. Meneer Kuiper 
was in die tijd directeur van Dier-
gaarde Blijdorp. Hij had, voordat ik 
daar kwam wonen, al heel veel in de 
diergaarde meegemaakt, onder andere 
in mei 1940. Toen vielen er achttien 
brisantbommen op de oude diergaarde. 
Een complete ramp! Oppassers deden 
alles wat ze maar konden om de dieren 
te redden, maar desondanks was het 
niet te voorkomen dat vele dieren in 
paniek alle kanten op vluchtten. Maar 
ook waren er vele gewond, die later 
uit hun lijden verlost moesten worden. 
De heer Kuiper moest de moeilijk-

ste beslissing van zijn leven nemen, 
waarvan hij nooit had durven denken 
dat hij dit zou moeten meemaken. De 
onvoorwaardelijke steun van de vele 
mensen die in de diergaarde werkten 
en hem hielpen, zorgden ervoor dat hij 
overeind kon blijven.

     Bordjes weg 
Koen Kuiper had een aangeboren 
rechtvaardigheidsgevoel en toen de 
nazi’s, na de overgave van Nederland, 
ook in de diergaarde hem hun bevelen 
wilden opleggen, namelijk overal 
bordjes ‘Voor Joden verboden’ op te 
hangen, brak er iets in hem. Zo kon 
hij niet leven. Niet veel later werden 
dus alle bordjes bij de diergaarde ver-

wijderd. Voor Koen Kuiper waren alle 
mensen gelijk. Hij dacht uitsluitend 
aan goed of kwaad. Niet aan ras of 
religie. Nee, in de diergaarde werd 
NIEMAND de toegang ontzegd! Zoals 
we nu allen wel weten, was zijn ma-
nier van denken en zijn oprechte ver-
ontwaardiging dit bevel tot uitvoer te 
brengen aan weinig mensen gegeven.
Vele malen nadien heeft de heer 
Kuiper steeds weer de bordjes laten 
weghalen. WA’ers uit de Rivièrahal 
verwijderd die op Joodse bezoekers 
begonnen in te slaan. Ook bij de poli-
tie werd om raad gevraagd. Tot hij het 
uiteindelijk niet meer kon winnen en 
hij zelf ook ontslagen werd.
Kort daarna werd aan hem en zijn 
vrouw een vraag gesteld. Of zij een 
achtjarig Joods meisje in huis zouden 
willen opnemen. Hun gevoel voor 
rechtvaardigheid en het niet willen 
buigen voor de nazi’s was nog steeds 
sterk aanwezig en aldus geschiedde. 
Vanaf dat moment was dat meisje 
‘hun nichtje’ geworden en mocht ook 
gewoon naar school of buiten spelen. 
Wat eigenlijk heel gevaarlijk was, 
want één verspreking van haar zou 
hen het leven gekost kunnen hebben. 
Ook hadden zij regelmatig voor enkele 
dagen (tot er een oplossing gezocht 
was) onderduikers in huis. Enkele van 
hun eigen kinderen werkten trouwens 
ook voor de illegaliteit.

   Huis met de Leeuwen 
In 2015 kwam er een bijzonder 
boek uit. Het heet ‘Het huis met de 
Leeuwen’ en was geschreven door 
Tania Heimans. Het verhaal van dit 
boek, dat zich ook in de diergaarde 
afspeelde, gaat grotendeels over 

mevrouw Kuiper en haar beleving en 
denkwijze destijds, uit de jaren van 
haar huwelijk en het wonen in de dier-
gaarde in die tijd. Door het lezen van 
dit unieke boek werd echter bij mij 
(het meisje dat destijds bij ze in huis 
woonde) het moedige optreden in de 
diergaarde van de heer Koen Kuiper 
onder een vergrootglas gelegd. Ik zag 
het nu allemaal voor me. Met tevens 
het gevoel van ‘hoe is het mogelijk dat 
Koen Kuiper niet voor zijn optreden 
naar een concentratiekamp gebracht 
is` of ter plekke gefusilleerd, wat toen 
regelmatig gebeurde.

 Eerbetoon 
Ik heb voor deze mensen jaren 
geleden een boom mogen planten in 
een bos in Zeeland, als een eerbetoon 
en dankbaarheid aan hen beide. Maar 
zou het niet veel mooier zijn als er 
voor de heer Koen Kuiper een boom 
als eerbetoon in Diergaarde Blijdorp 
geplant zou kunnen worden? Het liet 
me maar niet los. En op een goede 
dag ontmoette ik de huidige directeur, 

Erik Zevenbergen, en heb hem deze 
vraag gesteld. En o wonder, deze zeer 
sociale man stond helemaal open voor 
dit idee en dit jaar op 6 mei is er in 
zijn aanwezigheid een ‘Bijenboom’ 
geplant, in de Chinese Tuin in de dier-
gaarde. Met een mooi bordje ervoor 
als eerbetoon aan Koen Kuiper `voor 
zijn moed, getoond tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in diergaarde Blijdorp`. 
Tania Heimans en ik mochten het 
bordje onthullen. De zon scheen en 
aanwezig waren vele goede vrienden 
en belangstellenden. Ook waren er 
twee kleinkinderen van Koen Kuiper 
aanwezig. Trots op hun opa. En u 
gelooft het of niet, maar na het laatste 
woord van de speech van Tania Hei-
mans begonnen de olifanten met veel 
lawaai het verhaaltje uit te blazen.
Mijn hart barstte van geluk. Hier 
had ik zo lang van gedroomd! Erik 
Zevenbergen heeft dit alles voor Koen 
Kuiper mogelijk gemaakt. Ere wie ere 
toekomt!

  Sifra Dasberg     

 Een boom ter herinnering in Blijdorp   
  Vorig jaar werd in De Oud-Rotterdammer aan de lezers gevraagd 
oorlogsverhalen aan de redactie op te sturen. Ik liet m’n gedach-
ten gaan. Over het bombardement op Rotterdam was al zoveel 
geschreven. En ook over mensen die opgepakt en naar Duits-
land getransporteerd waren. Kortom te veel om eigenlijk op te 
noemen. Toch zat er al vele jaren bij mij iets in m’n hoofd dat 
wel in de oorlog had plaatsgevonden en ik ontzettend graag aan 
de ‘Rotterdammers’ wilde laten weten. 
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 Sifra Dasberg (links) en Tania Heimans plantten op 6 mei de boom ter herinnering aan Koen 
Kuiper in Diergaarde Blijdorp   

 Door de lens van Hartog (294-295)

    Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek 
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van 
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog 
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam 
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen wor-
den bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding 
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1 
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (bei-
de voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn. 
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte 
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in 
De Oud-Rotterdammer.   

 295) Een lampionoptocht voor kinde-
ren. Waar en wie herkent wie?   

 296) Een voetbalkampioenschap. Welke club en waar werd dat gevierd?    

 Huidig directeur Erik Zevenbergen spreekt de aanwezigen toe bij het planten van de boom voor 
Koen Kuiper   



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 28 mei 2019pagina 18

Kamerlingh Onnesweg 15, Dordrecht
Tel: 088 - 1020 170
Ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur, za: 10.00 - 16.00 uur

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

Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten
• Verkoop van nieuwe accu’s mogelijk
• Altijd deskundig en persoonlijk advies
• Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug

• Historie occasions altijd bekend
• Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen
• De koffi e staat voor u klaar!

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

OP = OP
UITVERKOOP

WAANZINNIGE KORTINGEN 
TOT WEL 75%!!!

Occasions

Een Galaxy Plus scootmobiel 
van 4199,- nu voor 999,-

Ook wanneer fi etsen of autorijden niet meer lukt, wilt u er toch graag op uit. Dan biedt
een scootmobiel uitkomst! In onze winkel in Dordrecht kunt u terecht voor zowel nieuwe 
scootmobielen als tweedekansjes.

Specifi caties

• Luxe scootmobiel
• Hoge actieradius
• Snel en stevig
• Zeer comfortabel
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Eentje in de buurt van de Rochus-
senstraat en de ander op Zuid. Ri-
nus Bennaers (de voetballer?) was 
familie van me. Zelf ben ik destijds 
ook in Rotterdam terechtgekomen, 
bij de verffabrieken Van Klaveren 
en Molyn in de Spaansepolder. Nu, 
woonachtig in Schoonhoven, pik 
ik altijd De Oud-Rotterdammer op, 
een heerlijke krant.”
Fotograaf Helmuth Tjemmes (hj@
tjemmes.nl) woonde vroeger in 
de Joubertstraat in de Afrikaan-
derwijk, dus nabij de Maashaven. 
Hij brengt de geur van ‘ouwe-
mannetjes-brood’ in herinnering, 
die soms in de straten hing. “Dat 
was een soort veevoer en werd 
overgeslagen in de Maashaven. Het 
was geen onaangenaam luchtje. Ik 
ben benieuwd of er lezers van De 
Oud-Rotterdammer zijn die een 
soortgelijke herinnering hebben en 
die met mij willen delen.’’

Melkbussen
Joke Avezaath-Hemerik (ave-
zaat1947@gmail.com) woonde als 

kind in de Afrikaanderwijk, in de 
Paul Krugerstraat. In eerdere afle-
veringen van deze rubriek schreef 
ik onder meer over haar broer 
Frans. “Ik heb dat met veel plezier 
gelezen, dankjewel daarvoor”, 
mailt ze. “Het klopt dat Frans op 
de padvinderij van de St-Francis-
cusgroep heeft gezeten. Zelfs heeft 
hij als kind, net als jij, ook nog bij 
melkboer Piet Houtbraken gewerkt. 
Dat betekende flessen sorteren en 
het eerst spoelen van melkbussen, 
daarna schrobben met lodalinesop 
en als laatste naspoelen met heet 
bleekwater. Helaas is broer Frans in 
2015 overleden door een hartaan-
val. Het is zo jammer dat hij er niet 
meer is. Frans was een heel lieve 

en sociale man. De deur stond altijd 
wagenwijd open voor mens en dier. 
En iedereen kon altijd aanschuiven 
aan zijn eettafel. Hij heeft verschil-
lende banen gehad en was onder 
meer banketbakker. Uiteindelijk is 
hij, net als onze pa, oliecontroleur 
geworden in de haven. Ik heb tot de 
tweede klas op de St.-Mariaschool 
in de Christiaan de Wetstraat geze-
ten. Namen weet ik niet meer.’’

Seksclub
Lezer Aad de Knegt (adeknegt35@
gmail.com) schreef in DOR van 16 
april over zijn werk als opsporings-
ambtenaar van Bureau Bijzondere 
Wetten in Rotterdam. Hij was be-
last met het toezicht op de naleving 

van de regels in horeca-inrichtin-
gen. Daar vielen destijds ook de als 
paddenstoelen uit de grond gescho-
ten seksclubs onder. Een daarvan 
was De Grot aan de Doklaan in 
Charlois in de voormalige feestzaal 
Zuid. Als verslaggever van Het 
Vrije Volk kreeg ik er ook mee te 
maken. In 1979 gaf mijn redactie-
chef Hans Maas opdracht de gang 
van zaken in seksclubs te onderzoe-
ken. Een daarvan was De Grot van 
exploitant John de Ruiter. Om sfeer 
te snuiven ging ik erheen als klant, 
dus betaalde 25 gulden entree en 
twee gulden voor elk drankje. De 
club was in de grote zaal op de be-
gane grond en verhuisde later naar 
de kelder van het pand, waar ook 
toiletten en peeskamertjes waren. 
Meisjes en klanten moesten, ge-
wapend met een handdoek en een 
voorbehoedmiddel, langs pissende 
bezoekers. Boven draaide een 
pikante film en werden de ongeveer 
75 gasten vermaakt met striptease. 
Basis van het beleid was het liever 
niet verstrekken van vergunningen, 
want rond seksinrichtingen hing 
een taboe, ze waren niet gewenst in 
woonbuurten.
Tussen de lippen likkende mannen 
bevond zich ook een deelraadslid 
van Charlois, die zich bezighield 
met het verstrekken van allerlei 
vergunningen die kleefden aan 
seksinrichtingen. In zijn ene hand 
had hij een glas bier en met de 
andere masseerde hij een welge-
vormde borst. Hij schrok zich te 
pletter toen hij mij herkende. En 
stotterend: “Dit is privé en niet 
voor de krant.’’ Ik heb er geen mel-
ding van gemaakt, wel dat mensen 
uit alle lagen van de bevolking er 
vertier en vermaak zochten. Later 
vertelde John de Ruiter dat het 
deelraadslid vaker over de vloer 
kwam en nimmer betaalde, ook niet 
voor verblijf in een van de peeska-
mertjes. Uiteindelijk kreeg John de 
Ruiter geen exploitatievergunning. 
De hoofdreden was dat het kel-
derverblijf twee centimeter te laag 
was. Uiteindelijk is hij gestopt met 
de seks en pakte zijn oude beroep 
als taxichauffeur weer op.

Reageren: reinw@telfort.nl

“Graag wil ik reageren op de verhalen van de Maashaven en de bananenboot”, mailt Ad 
de Laet (a.delaet@kpnmail.nl). “Oorspronkelijk kom ik van Bergen op Zoom en ben 77 jaar. 
Naast het bedrijf waar ik in Rotterdam werkte, zat een bananenhandelaar. Wanneer er bana-
nen gelost werden, vielen er wel eens trossen uit elkaar en mochten hun buren - wij dus - de 
losse vruchten hebben. We spraken nooit over bananen, maar van ‘Wibics’. Ik sprak wel eens 
met de chauffeur van het buurbedrijf, een Rotterdammer. Was hij in dienst van Zoetebroek? 
Zou zomaar kunnen en mogelijk zijn er lezers die hem kennen.’’

“Rotterdam heeft altijd mijn interesse 
gehad. Veel Brabanders en Zeeuwen 
werkten na de Tweede Wereldoorlog 
in Rotterdam in de haven en aan de 
wederopbouw van de stad. Twee 
ooms van mij werden waterstokers. 

De zuivelwinkel van Piet Hout-
braken in de Paul Krugerstraat 
met links de buitendeur van de 

familie Hemerik. Foto Joke Avezaath 

Geur van 
‘ouwe-mannetjes-brood’

Seksclub De Grot op de hoek van Doklaan en  Westduelstraat in Oud-Charlois. Foto verzameling Rein Wolters

De Feijenoordstraat in 1944 in volle glorie. Foto verzameling Rein Wolters

Ruzie op de begraafplaats

Hoewel ik nog maar goed in de 
30 jaar was (nu 84), behoorde ik 
al tot de groep ‘oudere dienders’ 
aan het bureau Slinge. Op een 
zomerse middag kwam bij de 
wachtcommandant een veront-
rust telefoontje binnen van een 
begrafenisondernemer, dat hij een 
vechtpartij verwachtte op de Zui-
derbegraafplaats. De overledene 
was een man die als zelfstandig 
ondernemer goed geboerd had. 

Hij had al geruime tijd geleden zijn eerste 
vrouw met kinderen ingeruild voor een 
ander, die ook al kinderen had. Zijn bio-
logische kinderen hadden nooit naar hem 
omgekeken, terwijl de stiefkinderen hem 
aanbaden. Deze laatste groep zou hem ten 
grave brengen. Nu het grote geld ter sprake 
kwam, zouden de biologische kinderen dat 
wel even regelen. Op het moment van het 
telefoontje was de bijna pensioengerech-
tigde buurtagent Arie, van de Tarwewijk, bij 
toeval op het bureau en met mij in gesprek. 
De wachtcommandant vroeg ons die zeer 
vreemde zaak te gaan klaren. Wij op de fiets 
naar de begraafplaats. Wij zagen het direct. 
De biologische binken waren schreeuwerig 
en grof gebekt, terwijl de andere groep keu-
rig en gepast gekleed was. Alvorens iets te 
ondernemen, hadden wij eerst een gesprek 
met de begrafenisondernemer, die de laatste 
dagen al veel problemen had ondervonden 
met beide families en hij vreesde het ergste 
bij het gedolven graf. Hoewel ik zelf vond, 
dat ik nogal tactvol was ingesteld, werd 
ik totaal ondergesneeuwd door Arie. Die 
gooide al zijn dienstervaring in de strijd en 
bereikte dat de ruziezoekenden instemden 
met het dragen van de kist door de stiefkin-
deren. Wat een geluk, dat ik nou net met 
Arie daarheen was gestuurd. Zoveel tact is 
niet uit een boekje te leren!! Wijsheid komt 
met de jaren en dat bleek toen maar weer. 
De stoet werd geformeerd en wij liepen in 
uniform mee, direct achter de dragers. Wel 
zodanig dat de afstand voor de rest steeds 
groter werd. Bij het graf namen wij aan 
weerszijden plaats en zo hielden wij de 
ruziezoekenden van elkaar gescheiden.
Na afloop werden wij natuurlijk bedankt 
door de ondernemer, die het zweet op zijn 
voorhoofd had staan. Ik vroeg de ervaren 
collega Arie of hij al eens eerder zo’n 
klus had gehad, waarop hij ‘nee’ zei. Hij 
had weleens assistentie verleend bij een 
begrafenis, waarbij de familie de sleutel 
van het huis was vergeten en toen moest 
de overledene door het opengebroken raam 
naar buiten. “Het was gelukkig een bene-
denhuis...”

Aad de Knegt
Oud Beijerland.
0186-652937
adeknegt35@gmail.com
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BIJ EUROVERTO

ALTIJD 10 TOT 30 %  KORTING
OP ONZE EIKEN MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785

MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak 
van vertrouwen!

DRAAI - RELAX
FAUTEUILS

LEDER 
vanaf € 750.-

STA OP FAUTEUILS
2 MOTOREN LEDER

 

ZIT U GOED
 

GROTE COLLECTIE
SENIOREN 
BANKSTELLEN 

EN HOGE ZIT
BINNENVERING
MET 

       BIJ EUROVERTO    GOED!!
ALTIJD 10 T/M 30% KORTING

OP ONZE EIKEN MEUBELEN

GROTE COLLECTIE  
SENIOREN BANK-
STELLEN 
MET BINNENVERING 
EN HOGE ZIT

DRAAI - 
RELAX-
FAUTEUILS
LEDER 
VANAF 698.-

STA OP 
FAUTEUILS 
MET MOTOR 
MICROVEZEL 
VANAF 798.-

ZIT U

Waarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw

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

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

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

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

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

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

E315,-
cadeau

bij aankoop van een 
multifocale bril van 
TOP-KWALITEIT!

O
R

 1
2

5
 x

 1
81

 

Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel

Waarom zou u

extra geld uitgevenWaarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?e bril ?e
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Wegens 

succes 

verlengd!!

Wegens 

succes

verlengd!!

Het Kunstwerk van uw Tandprotheticus!
-  Advertorial  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vraag vrijblijvend informatie:

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

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633

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

www.venrooytandtechniek.nl

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



Harba Lorifa
Geen vraag, maar een antwoord op de 
vraag van Gerard Cox, twee kranten 
hiervoor in z’n column: Harba Lorifa 
zit in het Brabants volkslied: Toen de 
hertog Jan kwam varen.

Luit van den Bos
l.bos81@upcmail.nl

4 mei
4 Mei was in de jaren vijftig een zeer 
plechtige toestand. Daar deed je aan 
mee. Het was een algemeen gevoel 
dat je met iedereen deelde en waar 
iedereen onderdeel van was. Zeker 
in het gehavende Rotterdam. Bij ons 
achter, op de deftige Van Aerssenlaan, 
woonde een Schout bij Nacht. Ik had 
geen flauw idee wat zo’n Schout deed. 
Evenmin weet ik nog hoe het tafereel 
begon en eindigde. Wat me wel helder 
voor de geest staat, is dat er een plech-
tige stoet onder gedempt tromgeroffel 
onderweg was naar de bruggen. De 
Schout voorop met, naar ik meen, 
een steek op z’n hoofd met een soort 
zwarte veertjes. Het tromgeroffel nam 
bezit van me en geloof het of niet, ik 
schreed een meter of tien links van 
de Schout mee in de stoet. De Schout 
zou mij wel kennen dacht ik en ook 
waarderen dat zo’n Rotterdams jochie 
in het voorste gelid meeschreed in de 
plechtigheid. Steeds dichter voegde 
ik me bij de Schout en niemand hield 
me tegen. Ik voelde me geliefd en 
verbonden met mijn Rotterdam.

Jan Wanrooij
j.wanrooy1@upcmail.nl

Delfshaven
Graag reageer ik op de bijdrage van 
Lex Fleischman, met vergelijkbare 
ervaringen in Delfshaven, zij het na 
de oorlog. Mijn ervaringen dateren 
namelijk van de periode 1948-1954. 
Ook ik was lid van de padvinderij. 
Die heette overigens ‘De Lisgroep’ en 
werd opgericht door tandarts Snoek, 
wonende en gevestigd in de Gerrit Jan 
Mulderstraat. De Lisgroep was niet 
gevestigd in een oud pakhuis, wat daar 
echt niet is, maar in het voormalige 

Raadhuis van Delfshaven(!), waarin 
nu een kroeg annex brouwerij is 
gevestigd met de naam Stadsbrouwerij 
De Pelgrim. Wij jongens, wonend 
tussen de Burg. Meineszlaan en de 
Beukelsdijk, liepen elke zaterdag via 
de Van Citterstraat de trap af bij de 
Mathenesserbrug, linksaf langs de 
Schie. Op zich al een beleving. Daar 
lag namelijk het grote opleidings-
schip ‘De Nederlander’ en daarachter 
de plaats waar de schillenboeren 
hun karrenvrachten overlaadden op 
schepen. Verderop stonden vaten met 
witte stroop/suiker, waar we altijd 
wat uit wisten te peuterden, heerlijk! 
Via de Lage Erfbrug arriveerden we 
tenslotte op de Aelbrechtskolk, waar 
het oude raadhuis stond, naast de kerk 
vanwaar de Pilgrimsfathers ooit hun 
reis naar het beloofde land (Amerika) 

aanvingen. In de soberheid van die 
jaren, je bezat als kind vrijwel niets 
en er waren totaal geen voorzienin-
gen, was de padvinderij de hemel op 
aarde. Hopmannen en akela’s deden 
alles om je wat bij te brengen en je te 
vermaken. Zo gingen we met Pasen 
naar het Land van Hoboken waar de 
grote Palmpasenbijeenkomst werd ge-
houden. Stond je dan met stok met een 
broodkip op het uiteinde. We gingen 
‘kamperen’ op het eiland Brienen-
oord en leerden koken op open vuur, 
knopen leggen en dergelijke. Mooie 
bijkomstigheid was dat mijn opa een 
meubelmakerij annex showroom had 
op de nummers 6-10, pal naast de pad-
vinderij. Nu is dat een sierglasmakerij. 
Gingen we altijd lekker even naartoe 
en via de poort in de tuin, uitkomend 
op het `Achterom` even naar het Piet 
Heinplein. Delfshaven, zo mooi, zo 
historisch, laten we er zuinig op zijn!

Ben Gravendijk, Zoetermeer
b.gravendijk@ziggo.nl

Het ging anders
In De Oud-Rotterdammer van 14 
mei stond het artikel ‘Broodbezorger 
gedood door bomscherf’. Hierin 
bespreekt Rein Wolters de gebeurte-
nissen van 29 november 1944, zoals 
beschreven in het boek over Van der 
Meer & Schoep van de hand van Aad 
Koster. Helaas zijn zowel het artikel 
als dit deel van het boek gebaseerd op 
onvolledige informatie. Noch het boek 
van Herman Romers uit 1990, noch 
‘Havenstad in de Frontlijn’ uit 1965 
geven een goed beeld van de feiten. In 

het november 2018 uitgekomen boek 
‘Target Rotterdam’ van Jacques Baart 
en Lennart van Oudheusden wordt 
deze aanval, die leidde tot de dood 
van Gerrit Jan Heus (47 jaar oud), 
uitvoerig beschreven. In totaal waren 
32 Typhoon jachtbommenwerpers 
betrokken bij de aanval op het hoofd-
kwartier van de Duitse Sicherheits-
dienst aan de Heemraadssingel. Acht 
vliegtuigen voerden de daadwerkelijke 
aanval uit. 24 Vliegtuigen zouden 
tegelijk andere doelen aanvallen om 
de Duitse luchtafweer in verwarring 
te brengen. Acht richtten zich elk met 
twee 500 ponds bommen op het spoor 
tussen station DP en Schiedam. Acht 
andere richtten zich met dezelfde 
bommenlast op de Waalhaven. En de 
overige acht bestookten het spoor-
wegemplacement tussen het Stadion 
en het Handelsterrein. Die laatste 
acht waren elk bewapend met acht 
60 ponds raketten. In totaal werden 
dus 64 raketten afgevuurd op de 
omgeving van de Rosestraat, alsmede 
honderden 20 mm. patronen. Het 
belangrijkste doelwit werd getroffen, 
maar de aanval was geen onverdeeld 
succes. In totaal vielen er 23 doden 
bij de Heemraadssingel en omgeving. 
De aanval op de Waalhaven, bedoeld 
om de luchtafweer uit te schakelen, 
kostte aan drie Duitsers het leven. 
De aanval op het spoor bij station 
DP mislukte goeddeels, doordat de 
bommen buiten het doelgebied terecht 
kwamen. Hier vielen geen doden. De 
afleidingsaanval op Zuid had ernstige 
gevolgen. De 64 afgevuurde raketten 
en de honderden 20 mm. projectielen 

misten hun doel volledig. Ze kwamen 
in de Rosestraat, Oranjeboomstraat 
en op het Handelsterrein terecht. Er 
vielen daar 35 doden, waaronder de 
eerder genoemde broodbezorger. In 
totaal vielen er 61 doden; een getal dat 
later nog zou oplopen tot 66. Er was 
dus geen sprake van een aanval op 
Kralingen. Ook was de aanval rond de 
Rosestraat geen gevolg van de aanval 
op de Waalhaven, maar een specifieke, 
vooraf geprogrammeerde aanval. 
De op de foto genoemde panden die 
links van de Steven Hoogendijks-
traat stonden, waren al veel eerder 
verwoest. Een deel op 26 mei 1940 
en de rest bij de Roentgenstraat op 3 
oktober 1941. In beide gevallen door 
Engelse bombardementen. De aanval 
van 29 november 1944 doorzeefde een 
viertal woningen tussen Roentgen- en 
Rosespoorstraat met 20 mm. patronen, 
waardoor ze onbewoonbaar werden. 
Het is dus helemaal niet zeker dat 
Gerrit Jan Heus (toen 47 jaar oud) op 
de plek van de foto omkwam.

Robert Smith, Rozenburg ZH
Robenco01@hotmail.com

Piano
Wat leuk van dat schoolhoofd met zijn 
piano in de klas! (In De Oud-Rotter-
dammer vorige keer). Rotterdam kon 
trots zijn op zulke schoolhoofden. Ook 
wij hadden na veel sparen een piano 
op school. Wij waren blij en speelden 
er met diverse leerkrachten op. Ook 
ik liet Franse liedjes horen voor de 
leerlingen. Het instrument was prach-
tig gepolitoerd. Schitterend stond hij 
mooi te wezen, glanzend in de gang. 
Nu hadden wij een ijverige werkster; 
iedereen was blij met haar. Ook de 
kinderen. Daarom bleven wij kalm 
toen zij kwam vertellen dat zij de pi-
ano “heerlijk met Vim had afgesopt!” 
Wij renden erheen en zagen de treurig-
heid staan. Grijs, gepokt, geschramd 
als een oud schoolbord met krijtjes. 
Gelukkig kwam het later goed.

dr Anton de Man
ademan@planet.nl

Eddy PG
Er gaat een verhaal over een PG. 
Of het waar is, kunnen we uiteraard 
niet bij Eddy checken. De man in 
kwestie was in de verste verte geen 
familie van hem. Maar overal waar hij 
zich voorstelde, vroegen de mensen 
geïnteresseerd: “Familie van de 
doelverdediger?” En telkens moest hij 
hen teleurstellen. Op een dag besloot 
hij het anders te spelen. Hij ontmoette 
een jonge vrouw en in één zin raf-
felde hij af: “Pieters Graafland, géén 
familie van de doelverdediger!” Het 
meisje keek hem geamuseerd aan en 
antwoordde: “Maria, niét de Maagd.”

Jelke van Wattum
jel-van-wattum@hetnet.nl
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De geboorte van de surveillan-
ce-auto
Het interessante artikel van mijn oud-
collega’s Han Karels en Harry Pruijsten 
(De Oud-Rotterdammer 30/4 pagina 
17, Gemeentepolitie) bracht bij mij 
de nodige herinneringen boven. Met 
name aan de beginjaren vijftig, toen in 
Rotterdam voor het eerst per auto werd 
gesurveilleerd. Dat gebeurde met de fa-
meuze oud-militaire jeep, de historische 
voorganger dus van de C10. Vóór ge-
noemde jaren werd in Rotterdam alleen 
te voet, dan wel per ‘van dienstwege 
verstrekt tweewielig rijwiel’, gesurveilleerd. Op 7 mei 1951 werd in Rotterdam de Radio Surveillance Brigade (RSB) 
opgericht. Die afdeling, binnen het korps aangeduid als ‘elite eenheid’, bestond uit zo’n veertig dienders die beschikten 
over vijf blauw gekleurde surveillance-auto’s, type Jeep. Overdag werd op de Rechter Maasoever met drie en op Zuid 
met twee van die jeeps gesurveilleerd. ‘s Nachts reed er slechts één jeep op beide Maasoevers.
Als jonge straatdiender had ik in de beginjaren vijftig op zeker moment meer dan genoeg van het fietsend surveilleren 
en besloot te solliciteren bij de RSB. Je moest dan echter wel een rijbewijs hebben en dat nu was alleen jouw privé zorg. 
Anders gezegd: in vrije tijd en van je eigen centjes je rijbewijs zien te halen. Nadat mij dat was gelukt, werd ik bij de 
RSB aangenomen. Ik heb er slechts ruim een jaar gediend, maar denk er met veel plezier aan terug. Met name aan de 
gelegenheden waarbij je, na een opdracht van de meldkamer dringend, met loeiende sirene en de hoogst mogelijke snel-
heid in de kortst mogelijke tijd via je radio de kreet ‘ter plaatse’ kon melden. Dat was meestal binnen een minuut of vier 
het geval. Het verkeersbeeld van toen is uiteraard niet te vergelijken met dat van vandaag. In Rotterdam stonden destijds 
slechts twee of drie verkeerslichten. Het was overigens ook het tijdperk waarin wij, jonge dienders, nog nooit hadden 
gehoord van hasj, heroïne en cocaïne. Des te meer van bier en jenever. Ja, waar is de tijd gebleven, vraag ik mij zo nu en 
dan nog wel eens af.

J.A. Blaauw
Oud hoofdcommissaris van nolitie

Foto bombardement
De foto van het bombardement, die op 30 april in De Oud-Rotterdammer 
stond, is niet gemaakt in de Millinxstraat, maar in de Dordtselaan, waar de 
bom was gevallen. Wij woonden in de Millinxstraat en keken er zo op. Ik 
heb de foto ook in mijn bezit, want die heeft vader gemaakt. Hij was ama-
teurfotograaf.

Annie v.d. Knaap-van Loon
Rijnsingel 453
2987 ST Ridderkerk



Reünie De Maas Offset
Wij zijn op zoek naar mensen die 
gewerkt hebben bij drukkerij De Maas 
Offset op het Noordereiland in Rot-
terdam. Wij willen graag een reünie 
organiseren in september of oktober. 
Plaats en tijd zullen bepaald worden 
door het aantal mensen dat zich aan-
meldt. Wij verwachten er veel van en 
nodigen jullie dan ook graag uit om zo 
spoedig mogelijk te reageren. Dit kan 
naar nossent@zonnet.nl

Foto van vroeger gevraagd
Voor Roel, die al 60 jaar in Australië 
woont, wil ik een oproepje doen. Roel 
zou graag een foto zien van de woning 
in de Kettingstraat nr. 38 in Kralingen 
waar hij in 1933 geboren is. Onder de 
woning zat een pakhuis. Er was ook 
een worstfabriek. Dus wel een foto 
van rond 1933. Ook had hij graag 
een foto van z’n opa R.J. v.d. Poll die 
vóór de oorlog het café De Groote 

Slok beheerde aan de Goudserijweg/
hoek Sophiastraat. Tot slot: ook een 
foto van de slagerij Vanderhart aan 
de Goudserijweg van na 1933 die van 
z’n andere opa was. Ik ben benieuwd; 
lezers van De Oud-Rotterdammer heb-
ben al vaker geholpen .

Cobie Storm
B.Gewinstraat 31c
3031 SC Rotterdam
cost56@hotmail.com

Klaverjassen
Klaverjassen in Rotterdam-Charlois? 
Ja, gezellig! In de kantine van VTV 
de Wielewaal Schulpweg 425 3084 
NH Rotterdam (achter zorgcentrum 
Sonnenburgh). Elke zondag aanvang: 
10.30 uur, zaal open 10.00 uur en elke 
laatste dinsdag van de maand. Aan-
vang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur 
Wij spelen niet met “het mes op tafel”, 
maar alleen voor de gezelligheid en 

de sociale contacten. Kom gerust eens 
langs en vraag naar Magda!

Klaas van Wingerden
06-36014402
klaasvanwingerden@hotmail.com

Biljarters gezocht
Onze vereniging, Seniorenbiljart-
club Schildman, zoekt leden die van 
biljarten en gezelligheid houden. Wij 
biljarten in het voormalig jeugdhonk 
van voetbalclub IFC, Reeweg 75b 
H.I.Ambacht. Elke maandag- en 
donderdagmiddag spelen wij in com-
petitieverband. Met een kopje koffie 
of iets dergelijks lekker kletsen en 
kijken naar het biljarten totdat je zelf 
aan de beurt bent. Wij zijn er vanaf 
13.00 uur tot 16.00 uur en u bent dan 
van harte welkom. U hoeft niet goed 
te kunnen biljarten, dat leert u vanzelf. 
Wilt u nadere informatie over onze 
vereniging, dan kunt u bellen met, 
Kees Huijsdens via 06-24246159, of 
keespaula@gmail.com. Het liefst zien 
wij u persoonlijk om kennis te maken 
en uitleg te geven.

Route Bus 47 en Bus 58?
Graag zou ik willen weten of er 
iemand is die mij kan vertellen waar 
bus 47 vroeger reed. Hij reed door 
de Horsten in Zuidwijk en had zijn 
eindpunt in de Ravenhorst of Neder-
horst. Wat was de route die hij reed en 
wat was de route van bus 58 die van 
de Jongkindstraat tot de Drakenburg 
reed? Reacties zijn welkom.

Gerlinde Kramer
Ilpenstein 20
3085 DM Rotterdam

Heer en mevrouw Koopman
Ik zoek via uw lezers informatie over 
de heer A. Koopman (Bert), geb. 
13-05-1933 te Emmen. Hij heeft in 
1957/58 gewoond in Schiedam, waar 
hij HLM (gesubsidieerd) een woning 
had gehuurd. Hij heeft gewerkt bij 
De Gruijter in Schiedam(?) Hij heeft 

zich 13-01-1958 laten inschrijven in 
de Gemeente Rotterdam. 13-05-1958 
is hij uitgehuwelijkt aan mijn moeder, 
haar ouders waren haar zat. Op 13-06-
1958 zijn ze een kruidenierszaakje met 
achtergelegen woonhuis begonnen aan 
de Talmastraat 96a in Rotterdam, met 
geleend geld van zijn ouders volgens 
zeggen. Op de kennismaking kwam 
mijn moeder erachter, daar haar ou-
ders ruzie hadden op de trap naar bo-
ven, dat ze zou worden uitgehuwelijkt. 
Toen heeft ze de laatste man genomen, 
er waren meer gegadigden, ze was een 
knappe vrouw. Haar ouders zouden 
haar zat zijn, volgens eigen zeggen. Ik 
denk zelf dat mijn moeder misschien 
zwanger was van mij. Er is in mijn 
inentingsboekje geknoeid, terwijl al-
leen een arts erin mocht schrijven. Het 
zou kunnen dat ik eerder geboren ben 
en een andere vader heb en dat er geld 
mee gemoeid was.
Mijn moeder heet Marie (Riet) 

Koopman-v.d. Goorbergh, geboren 27-
10-1937 in Breda. Zij woonde vroeger 
op Rotterdam Zuid (Reineveld) en 
werkte bij een fotozaak. Ze speelde 
omgekeerde gitaar (Hawaii) en ukelele 
en trad ook op (Hawaii-bandjes?). 
Later heeft zij bij C&A gewerkt. Mijn 
opa was hoofdagent bij de politie, haar 
moeder coupeuse. Mijn moeder heeft 
twee zussen; 1 zus had een kappers-
zaak op de Vinkenbaan op Zuid. Beide 
zussen zijn niet uitgehuwelijkt. Mijn 
naam is Esther, geboren 16-10-1959 te 
Rotterdam. Ik hoop op veel reacties en 
eventueel foto’s.

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

Beppie van Es
Voor onze reünie van de Kralingse WerkGemeenschap, op 13 augustus, 
zoeken wij Beppie van Es. Zij woonde in haar lagere schooljaren 1950 tot 
1956 in de Taborstraat in Rotterdam-Kralingen. Beppie van Es was een 
ijverig en intelligent meisje, dat ook met de gymnastieklessen goed mee kon. 
Zij heeft dat ongetwijfeld van haar ouders meegekregen. Dat waren relatief 
jonge ouders en ook sportief. Beppie is in september 1956 naar het Libanon 
Lyceum gegaan met acht andere klasgenoten. Haar voormalige woonhuis in 
de Taborstraat/hoek Gashouderstraat in Kralingen is gesloopt. Op die plaats 
is in de jaren ‘60 een nieuw pand gebouwd met bedrijfsruimte en woningen. 
Gaarne informatie over het huidige verblijfadres van Beppie, die nu circa 75 
jaar jong zal zijn. Mogelijk kan zij op komende reünie bij ons aanwezig zijn 
op 13 augustus. Informatie aan: Ben.Treure@Gmail.com of op 010-4525674.

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.

Bord/Asbak eerste metrolijn gezocht

RET-verzamelaar zoekt bord/asbak, tegen vergoeding, datat men kon bestel-
len bij de krant Het Vrije Volk voor FL 5,00 na de opening van de eerste 
metrolijn in 1968 in Rotterdam.

Reacties graag naar:

Wim Ooms
Rotterdam
w.ooms94@upcmail.nl
of mobiel 06-48379317

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Horizontaal
1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12. kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14. boomsoort; 15. Japans bordspel; 17. 
weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwarsmast; 22. jonge tak of loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand; 28. schilderslin-
nen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig; 32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht; 37. bewegings-
orgaan van een vis; 38. makkelijk te begrijpen; 41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenverblijf; 46. deel 
van fiets; 47. verslavend middel; 48. het laten zien; 49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52. pleister (stuc); 
54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet; 58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62. vrouwelijk zoogdier; 64. ingaande 
(vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. cafébuffet; 66. gymnasium (afk.); 70. militaire positie; 72. naaldboom; 73. plaats 
in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland; 78. gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. waadvogel; 
82. circusartiest; 84. insect; 86. halletje voor een voordeur; 87. motorvoertuig.
 
Verticaal
1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3. muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoeve; 6. ceintuur; 7. meetkundig 
figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olielamp; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. hard gesteente; 16. windrichting (afk.); 
18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet geschaafd; 23. sportploeg; 
25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27. houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond (fit); 34. hoofddeksel; 36. 
werkplaats of werkvertrek; 37. bezit van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. frisdrank; 43. verdieping; 45. vrouw 
van Jacob; 46. pan voor roerbakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rotterdam; 55. gehoororganen; 56. 
land in Zuid-Amerika; 57. hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. huiveringwekkend; 62. voornaam Obama; 63. 
dameskousen; 66. koeienmaag; 67. gong; 69. harde klap; 71. hoogste punt van een huis; 73. zomermaand; 74. familielid; 75. 
korte nota of mededeling; 78. wilde haver; 80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.); 85. bekende Nederlandse motorrace.

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt

Er werd weer massaal gereageerd met vrijwel allemaal goede oplossingen. Uit al die inzendingen lootten we vijf 
prijswinnaars die ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam Blijdorp Bergpolder, Provenierswijk, Agniesebuurt 
in de 20e eeuw’ geschreven door Tinus en Bep de Does krijgen toegestuurd. De prijswinnaars zijn: Joop van Dalen, 
R. Kuipers, W. van Schaik, A.T.G. van Dijk en R. Akkerman.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs 
beschikbaar. Wederom geven we vijf boeken weg. Deze keer gaat 
het om exemplaren van het boek ‘Rotterdam Het Oude Noorden, 
Liskwartier in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing 
dan voor DONDERDAG 6 JUNI 12.00 UUR naar info@de-
oudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplos-
sen op www.deoudrotterdammer.nl
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28 14 54 5 79 35 72 8 33 13 63 28 75 20 39

10 87 78 17 46 43 49 70

62 65 71 26 37 77 16 61 27 65

Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12. kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14.
boomsoort; 15. Japans bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwarsmast; 22. jonge tak of
loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand; 28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht; 37. bewegingsorgaan van een vis; 38. mak-
kelijk te begrijpen; 41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenverblijf; 46. deel van fiets;
47. verslavend middel; 48. het laten zien; 49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52. pleis-
ter (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet; 58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62.
vrouwelijk zoogdier; 64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. cafébuffet; 66. gymnasium
(afk.); 70. militaire positie; 72. naaldboom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland; 78.
gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. waadvogel; 82. circusartiest; 84. insect; 86.
halletje voor een voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal  1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3. muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoe-
ve; 6. ceintuur; 7. meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olielamp; 10. persoonlijk voor-
naamwoord; 11. hard gesteente; 16. windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. Europese
Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond (fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of
werkvertrek; 37. bezit van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. frisdrank; 43. verdieping; 45.
vrouw van Jacob; 46. pan voor roerbakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rotterdam;
55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57. hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. hui-
veringwekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeienmaag; 67. gong; 69. harde klap; 71.
hoogste punt van een huis; 73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling; 78. wilde haver;
80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.); 85. bekende Nederlandse motorrace.

KRUISWOORDPUZZEL

Niets vrijwillig, maar verplicht
In de brief van Paul van Wijk in 
het vorige nummer van De Oud-
Rotterdammer staat “Alleen mannen 
die eerder (vrijwillig) in dienst waren 
getreden et cetera”. Veel jonge man-
nen werden als 17-jarige door hun 
werkgever én het Arbeidsbureau 
naar Duitsland gestuurd. Dus niets 
VRIJWILLIG, maar VERPLICHT. En 
die genoemde vergis-bombardementen 
gebeurden in Nazi-Duitsland heel 
veel. Men raakte wel de barakken van 
de slaven ...eh... dwangarbeiders, maar 
die hele grote fabriek ernaast raakte 
men niet. Mijn vader zag keer op keer 
mede-dwangarbeiders sneuvelen door 
bombardementen van Engelsen en 
Amerikanen. Terugkeer naar Neder-
land was ook lastig, want er moest 
onderzocht worden of men niet voor 
de vijand had gewerkt. De werkgever 
en medewerker van het Arbeidsbureau 
die deze jonge mannen naar Duitsland 
hadden gestuurd werd geen haarbreed 
in de weg gelegd. 
Er is een boek uitgegeven over 
dwangarbeiders: ‘Zwangsarbeit beim 
Daimler-Benz’. Daarin staan de echte 
verhalen van de dwangarbeiders.

Luuk Bonthond, Rotterdam
luukbonthond@online.nl

Novemberrazzia
Ik ben geen geboren Rotterdammer, 

maar in Woerden ter wereld gekomen 
in 1932. Als 12-jarige herinner ik mij 
nog veel uit de oorlogstijd. Zo ook 
de beruchte novemberrazzia van de 
Rotterdammers. De rijksweg A12 
Utrecht-Gouda en dezelfde spoorlijn 
kruisen elkaar bij Woerden. Daardoor 
is de weg daar verhoogd aangelegd, 
met een paar viaducten, omdat ook de 
weilanden van aanliggende boerde-
rijen door die weg doorkruist werden. 
Het talud van de snelweg was daarom 
beplant met struikgewas. Toen daar 
in november 1944 de enorme stoet 
Rotterdammers te voet voorbijkwam 
(bewaakt door Duitse militairen) heeft 
een tweetal mannen (in een onbewaakt 
ogenblik) zich langs de helling van 
de weg naar beneden laten rollen 
en zich verborgen gehouden in het 
struikgewas totdat de stoet voorbij 
was. Daarna zijn ze door de weilan-
den naar de nabijgelegen boerderijen 
gelopen, waar ze opgevangen werden. 
Een van hen is zelfs een paar weken 
bij de buren ondergedoken gebleven, 
alvorens naar Rotterdam terug te 
keren. Ook ter hoogte van Woerden 
waren enkele vrouwen naar de A12 
snelweg gegaan om wat drinken aan 
te bieden aan de langslopende stoet 
mannen. Een van die vrouwen liep 
even mee met de stoet en zei tegen een 
van de langslopende mannen: “Geef 
me een arm”, zodat het leek dat ze een 
echtpaar waren. Zo zijn er dus nog een 

(paar?) man(nen) gered. Helaas weet 
ik me geen namen meer te herinneren 
van deze mannen, maar spannend was 
het wel!

Henk Verhoef
Schiedam
Henk.verhoef.1932@gmail.com

Wandelsport
Mijn vader was lid van wandelver-
eniging SWVR in Rotterdam. Hij liep 
ieder jaar de vierdaagse in Nijmegen 
en liep ook trainingstochten in 1950. 
Wij liepen ook mee als kleine jongens. 
Enkele tochten zijn mij bijgebleven! 
De RET-Tocht met het startpunt bij 
de garage op de Sluisjesdijk. En de 
Hermandad-mars, met als startpunt de 
Jaminfabriek in de Hugo de Groot-
straat en georganiseerd door de politie 
van Rotterdam. Op de medaille stond 
hun wapen. Verder bijvoorbeeld de 
Sterovitamars in de Bovenstraat in 
IJsselmonde. Er waren ook veel trai-
ningstochten. De Vuijktocht in Capelle 
aan den IJssel en de Oranjeboomtocht 
in de Oranjeboomstraat bijvoorbeeld. 
Na afloop konden de deelnemers een 
glaasje bier kopen in de kantine voor 
tien cent. Er waren ook wandelaars 
die erg dorstig waren en slingerend 
naar huis liepen. Ik denk met veel 
plezier terug aan die tijd! In 1992 heb 
ik deze sport weer opgepakt om de 
vierdaagse te gaan lopen in Nijmegen. 

Ook dit was genieten. ‘s Morgens om 
9 uur wandelen in de Alblasserwaard 
tijdens een trainingstocht. Kikkers in 
de sloten, vogels die wakker werden 
en de koeien die naar je toekwamen. 
Heerlijk stil en genieten van de natuur. 
Ik liep ieder jaar 1000 kilometer. Ik 
kan dit niet meer. maar de herinne-

ring blijft. Ik heb altijd een verslag 
gemaakt van alle tochten.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Militaire dienstverhalen
Naar aanleiding van het verhaal van enkele kranten geleden van John Collee 
over zijn militaire diensttijd kregen wij vele reacties. Vaak ook met allerlei 
eigen belevenissen uit de tijd van de militaire dienst, die aan het papier waren 
toevertrouwd. We willen daar in één van de zomernummers extra aandacht 
aan geven. Voor alle mensen die dus iets instuurden de boodschap: wanhoop 
niet, uw inzending komt nog aan bod, maar heb even geduld!
Wie ook nog een bijdrage wil leveren aan dit speciale nummer over de tijd 
dat de dienstplicht nog van kracht was, schroom niet en schrijf ons. Verzoek: 
probeer foto’s bij uw verhaal mee te sturen en maak uw epistels niet te lang. 
Stuur uw inzending naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel.

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12. kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14.
boomsoort; 15. Japans bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwarsmast; 22. jonge tak of
loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand; 28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht; 37. bewegingsorgaan van een vis; 38. mak-
kelijk te begrijpen; 41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenverblijf; 46. deel van fiets;
47. verslavend middel; 48. het laten zien; 49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52. pleis-
ter (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet; 58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62.
vrouwelijk zoogdier; 64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. cafébuffet; 66. gymnasium
(afk.); 70. militaire positie; 72. naaldboom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland; 78.
gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. waadvogel; 82. circusartiest; 84. insect; 86.
halletje voor een voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal  1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3. muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoe-
ve; 6. ceintuur; 7. meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olielamp; 10. persoonlijk voor-
naamwoord; 11. hard gesteente; 16. windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. Europese
Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond (fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of
werkvertrek; 37. bezit van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. frisdrank; 43. verdieping; 45.
vrouw van Jacob; 46. pan voor roerbakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rotterdam;
55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57. hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. hui-
veringwekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeienmaag; 67. gong; 69. harde klap; 71.
hoogste punt van een huis; 73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling; 78. wilde haver;
80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.); 85. bekende Nederlandse motorrace.

KRUISWOORDPUZZEL
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IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK
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