
De OudDe Oud

  Twee nummers geleden 
plaatsten we een ‘Ken je dit 
nog’-oproep, nummer 190, 
waarop indrukwekkend veel 
lezers reageerden, die vaak 
tot in detail iets over de foto 
van het treinongeluk konden 
vertellen. Het is onmogelijk 
alle reacties te publiceren. 
Bovendien dacht een aantal 
inzenders dat de foto was ge-
nomen bij een treinongeluk op 
4 mei 1976. Dat was niet zo. 
Bij deze foto ging het om 27 
december 1982. We hebben 
op de Ken je dit nog-pagina 
in deze krant de bijdragen 
tot die over deze treinramp 
beperkt. De inzending van 
John F. Stevens leest u als 
‘aanloop’ naar Ken je dit nog 
hier op de voorpagina. Met 
foto’s van fotograaf wijlen 
Henk Hartog. 

  “Het was 3e kerstdag 1982, 27 
december dus, rond een uur of 11 ‘s 
morgens. Tussen Rotterdam CS en 
de bruggen over de Delfshavense 
Schie waren twee treinen met elkaar 
in botsing gekomen. De D-trein 
Nord-West Express, getrokken door 
locomotief 1220, was onderweg naar 
Hoek van Holland en had net de 
verbindingsbaan tussen de spoorlijnen 
Gouda-Rotterdam CS en Schiedam-
Rotterdam CS overgestoken en moest 
doorwisselen om in station Schiedam-
Rotterdam West (nu Schiedam Cen-
trum) op spoor 2 te kunnen komen. 

De stoptrein 5037 uit Leiden was kort 
daarvoor uit Schiedam-Rotterdam 
West vertrokken en heeft zo’n 300 
meter voor de plaats van het ongeval 
een rood sein genegeerd met fatale 
gevolgen. Drie doden, waaronder de 
machinist van stoptrein en 20 gewon-
den waren te betreuren. Mijn danspart-
ner Hélene belde me. Zij woonde toen 
nog bij haar ouders die woonden op 
de Essenburgsingel. Zij wist van mijn 
voorliefde voor treinen en vertelde het 
vreselijke nieuws. Er was nog niets 
bekend op dat moment. Je moest het 

in die tijd echt hebben van de krant of 
het avond Journaal. Op de fi ets vanuit 
Schiedam, waar ik toen woonde, ging 
ik er naar toe. Een mensenmenigte 
had zich inmiddels verzameld. Er 
was niet zo veel van het ongeval te 
zien, want alles wat al afgeschermd 
door politie en hulpdiensten. Wel kon 
je zien dat de gele stoptrein, voor de 
kenners mat ‘64, omhoog gekruld 
stond over wrakstukken heen. Na twee 
uurtjes ben ik weer huiswaarts gegaan. 
‘s Avonds was het op ‘t Journaal en 
natuurlijk zat ik voor de buis!

     Russen 
Twee jaar later was ik in dienst 
gekomen als conducteur bij NS en 
kwam tijdens de praktijkopleiding in 
contact met collega’s die erbij waren 
geweest. Al snel werd gesproken over 
de aanwezigheid van een Russisch 
rijtuig in de Nord-West-Express met 
daarin een Russische delegatie die in 
eerste instantie dachten dat opzet in 
het spel was. De koude oorlog was 
immers nog dagelijkse gesprekstof. 
Als je als conducteur door het Rus-
sische rijtuig wou lopen, werd je 

argwanend begeleid door een treinbe-
geleider uit Rusland die achter je de 
tussendeuren weer zorgvuldig afsloot. 
Het Russische rijtuig was Russisch 
grondgebied. Of het werd als zodanig 
beschouwd. Andere tijden!
NS was in die tijd bezig om alle 
baanvakken, mede door het treinon-
geval in Schiedam op 4 mei 1976, 
te voorzien van ATB (Automatisch 
Trein Beïnvloeding) maar de situatie 
ter plaatse was ingewikkeld. Een 
samenkomst van veel sporen met veel 
wissels en een in vier delen beweeg-

bare brug over de Delfhavense Schie. 
Die ATB was er dus niet en er was 
geen correctie op foutief handelen van 
een machinist. De verbindingsbaan 
bestaat nog steeds, nu wel beveiligd 
met ATB, al jaren! De bruggen zijn 
rond 1990 vervangen door een hogere 
moderne versie. Werd in 1982 de 
verbindingsbaan dagelijks nog veel 
gebruikt, nu rijdt er sporadisch een 
trein. De D-treinen bestaan al sinds 
1993 niet meer en Hoek van Holland 
is per trein sinds april 2017 niet meer 
bereikbaar.”

Russen wilden verongelukte trein niet uit
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

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
Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam

010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Christel Oudshoorn
Back Offi  ce Medewerkster

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

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

BELEEF DE ZOMER BIJ SPIDO!

VR 
12

MA 
5

SPIDO 100 JAAR BELEVINGSCRUISE
Ervaar 100 jaar spido met een tentoonstelling in het 
maritiem museum en bijzondere vaartocht bij Spido

DO
4 & 25

DO 
15

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN DELTAWERKEN
Vaar over zeven rivieren en ervaar zeven afwisselende 
decors in de Hollandse Delta

WO
10 & 31

DO
8 & 29

DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 
Een bijzondere reis door het zuid-hollandse, 
gelderse en brabantse landschap

WO
3 & 24

WO
14

DAGTOCHT WILLEMSTAD
Vaar mee op een indrukwekkende reis terug 
in de tijd naar het tijdperk van willem van oranje

DO
11 

DO 1
WO 28

DAGTOCHT TIENGEMETEN
Dagje varen en ontspannen op natuureiland tiengemeten

WO
17

WO 7
DO 22

DAGTOCHT WOUDRICHEM
Wandel door het middeleeuws decor van de fi lm 
 oorlogswinter en de populaire serie dokter tinus

JUL AUG

IEDERE 
DI & ZO

IEDERE 
DI & ZO

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
Dichter bij een nieuw stuk nederland en een haven 
in aanbouw kunt u niet komen



Bijna niemand weet dat de boom uit 
circa 1889 stamt. De plataan werd 
toen neergezet in een binnentuin van 
het Coolsingelziekenhuis. De boom 
heeft het bombardement overleefd, 
maar sneuvelde bijna in 1961. De laat-
ste resten van het ziekenhuis werden 
toen gesloopt en, heus waar, architec-
ten hadden op papier bij het doortrek-
ken van de Lijnbaan één rechte lijn 
getrokken. Ir. Raad, hoofd afdeling 
plantsoenen Gemeentewerken, kreeg 
er lucht van en is toen direct naar ir. 
C. van Traa, directeur Stadsontwik-
keling gestapt. Samen bekeken zij de 
tekening waarin de plataan in een toe-
komstige winkel stond afgebeeld. ‘Dat 
nooit’, moet Van Traa gezegd hebben 
en gelukkig zijn toen de plannen voor 
een Lijnbaanplein ontwikkeld met de 
bekende afloop. Overigens bleef het 
stenen poortje van het ziekenhuis óók 
gespaard. Terug naar 1992: samen met 
mijn toen achtjarige zoon Philip heb 
ik de omtrek van de plataan gemeten. 
Wij kwamen uit op 3.90 meter.

Vijf meter dik!
April j.l heb ik de boom opnieuw ge-
meten en toen kwam ik uit op precies 
vijf meter. In 27 jaar dus een winst 
van 110 centimeter. Is de plataan nu de 
dikste 010- boom? Dat zoek ik nog uit. 
De boom staat er tegenwoordig prach-
tig bij, met een mooi perk en volop 
zitgelegenheid. De gehele dag vinden 
passanten verpozing onder de enorme 
boom. In mijn artikelserie plaatste ik 
een trieste foto van de plataan anno 
1961. Je ziet de boom letterlijk tussen 
het schroot. Gelukkig kan de plataan 
tegen een stootje. Het is in wezen een 
ideale stadsboom, die bestand is tegen 
het droge en vervuilde stadsmilieu. 
Kortom de 130 jaar oude boom gaat 
absoluut nog tientallen jaren mee! De 
artikelen zijn gebundeld in een boek-
werk, dus in het Stadsarchief of de 
Gemeentebibliotheek kunt u de totale 
boomhistorie nog eens rustig nalezen.

Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

Lijnbaanplataan onverwoestbaar!
Het is curieus dat op het historische vlak zo’n beetje álles in en 
rondom Rotterdam op schrift is vastgelegd, maar dat er op het 
gebied van oude bomen relatief weinig bekend is. Als stadschro-
niqueur trachtte ik voorjaar 1992 deze lacune enigszins te door-
breken. Ik schreef in De Havenloods/Het Zuiden in mijn rubriek 
‘Roterodamum’ drie lange artikelen over Rotterdams bekendste, 
dagelijks meest bekeken boom. Precies, de Lijnbaanplataan. 
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Toen ik bedacht dat ik de eerste regel 
van dit stukje (Carmiggelt noemde zijn 
briljante verhalen “Stukkies”) zo zou 
schrijven als ik gedaan heb, is het in 
mijn hoofd gaan malen vanwege het 
werkwoord “Missen”. Met de betekenis 
daarvan kun je heel interessant spelen. 
En met name dacht ik aan het leuke 
liedje over “Iwan de messenwerper” als 
u dat nog iets zegt. Het was volgens mij 
in de vroege jaren zestig, en het werd 
gezongen door Corry Brokken, een 
zangeres met een stem als een klaroen. 
Ze was heel beroemd en had vele hits, 
bijvoorbeeld de vertaling van Willy van 
Hemert van Aznavours “Tu te laisse 
aller”, waar hij van gemaakt had “Je 
laat je gaan”, en met de onvergetelijke 
regel “Mijn Cyrano de Bergerac wil dat 
ik flensjes voor hem bak.” Ze zong ook 

briljant de vertaling van “La Mama”. 
Zoals gezegd een stem als een koperen 
klok.

De tekst van De Messenwerper, ik weet 
niet de precieze titel van het lied, was 
geschreven door Alexander Pola als ik 
mij niet vergis, die eigenlijk Bram Po-
lak heette en die, voor wie het niet wist, 
de vader was van Clairy Polak. Pola 
schreef ook voor ‘Farce Majeure’ en 
de succeskomedie ‘Zeg ‘ns Aaa’. Hij 
kon het dus echt zal ik maar zeggen. 
Genoemd lied werd begeleid door een 
prachtig orkest met een briljant arran-
gement, ja jongens, dat waren nog eens 
andere tijden dan het gepiep ‘Loving 
you is a losing game’, vergeef me mijn 
mening. De muziek was waarschijnlijk 
van Dolf van der Linden. En het ging 

dus over Iwan.  

“Iwan was een sterke messenwerper, in 
een heel mooi Russisch pak.
Niemand wierp zijn scherpe messen 
scherper, en met zo’n volmaakt gemak.”

Maar wat wilde het geval? De dame 
waar hij zijn messen omheen wierp 
was, zonder dat hij het wist, verliefd op 
hem. Dus zong zij, in haar hoofd, maar 
wij konden het horen:

“Iwan ik kan je niet missen… Maar hope-
lijk mis jij mij wel…
Want als jij je eens mocht vergissen, dan 
stak er zo’n mes… ( en dan hoorde je in 
het orkest “PLOINK”) … in m’n vel…
Als ik jou je messen zie keilen ( en dan 
een zinnetje dat ik vergeten ben)
Want Amor mist nooit met z’n pijlen, die 
heeft me geraakt in mijn hart…”

Op de een of andere manier komt Iwan 
er achter dat zij hem lief heeft, en ge-
lukkig, hij valt als een blok voor haar. 
Maar het noodlot is wreed. Want als hij 
nu staat te werpen ziet hij zijn geliefde 
staan, en “kijkt hij haar met hele andere 
ogen aan”, mist, en raakt haar en zij 
stort ter aarde. Als hij zich vol spijt en 

berouw over haar heen buigt, zingt zij, 
“met reeds gebroken stem”…:

 “Iwan eerst kon je me missen, maar nu je 
niet buiten me kan
Moest jij je natuurlijk vergissen… Da’s 
nou weer echt iets voor ‘n man…”

Maar zij vergeeft hem, want haar laat-
ste woorden zijn:

“Toch heb je door van me te houden,
Me dood’lijk gelukkig gemaakt…”

Zo zie je maar weer, je hebt ‘missen’ en 
‘missen’.
Maar, eind goed, al goed.  
    

 

 

 

 

 

 

Iwan
U heeft me ‘n keertje moeten missen. (Voor ik verder ga, ik vind 
“U” wel een beleefde aanspreektitel, wat u? Tegenwoordig is het 
meestal “jij” wat de klok slaat. Ook bijvoorbeeld reclames en de 
verschillende verkeersaanwijzingen hebben het over “je” en “jij”. 
Dat brengt ons blijkbaar dichter bij elkaar. Ik weet het niet. Als 
jongelui mij aanspreken met “u” laat ik dat altijd een paar minuten 
zo, want ik vind dat beleefd. En ik kan zelf het moment bepalen 
dat ik zeg: “Zeg maar jij tegen mij hoor “. En Guus Oster zei dan 
altijd, om je te pesten, “Goed, als jij maar meneer Oster blijft zeg-
gen…”)
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De Lijnbaanplataan (foto: Ton Hermans)
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Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur   -   E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl

          
           

   LAMMERS & van OOSSANEN 
    --------------------WOONDECOR------------------ 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 

Wist u dat wij:
- Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
- De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
- Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
- Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
- Alle laminaat, vinyl, click-PVC en tapijtvloeren gratis plaatsen
- Uw vloeren, gordijnen e.d. gratis voor u opmeten
- Overgordijnen en vitrages gratis maken
- In Rotterdam en omstreken gratis bezorgen en monteren
- Al uw behang-wit en schilderwerk kunnen verzorgen
- Als u slecht ter been bent, u naar de winkel kunnen ophalen

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

Senioren ledikant Borneo  90 × 200cm  blank eiken 
inclusief vaste lattenbodem en comfort  matras.
  

Onze vestigingen

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

Tandprothetische praktijken
■ Dordrecht
■ Rotterdam IJsselmonde
■ Vlaardingen

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

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

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

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

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

■  Bij SmileClinic werken tandartsen en tandtechnici 

in het laboratorium nauw samen. 

■  Maak vandaag nog een afspraak voor een 

vrijblijvend behandeladvies en een begroting

■  De kosten die niet vergoed worden, kunt u in 

termijnen betalen.*

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

Zorgeloos lachen, praten 
en eten met een klikgebit!

Gratis waardecheque 
ter waarde van €50,- 

te verzilveren na 
een volledige (klik)

prothese-
behandeling.

*Na goedkeuring Infomedics.

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

    Busvakanties All Inclusive Autovakanties All Inclusive 

 

 

 

 

4 dg.4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 289,Villa Vennendal / Veluwe  € 289,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg. HotelHotel  GaasterlandGaasterland  //  FrieslandFriesland  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg. HotelHotel  OpOp  dede  Boud / LimburgBoud / Limburg  € 265,€ 265,--  p.p.p.p.  
  

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

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,--  p.p.p.p.  
    

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

5 dg.5 dg. Hotel Am Wall /Hotel Am Wall /    Westfalen € 277,Westfalen € 277,--  p.p.p.p.  
  

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

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

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

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

  Reis per luxe touringcar # mooie excursiesReis per luxe touringcar # mooie excursies  
met entreegelden # volpension met drankjesmet entreegelden # volpension met drankjes  
          Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  



 Ken je dit nog? In 1968 werd één van de belangrijkste verkeersknooppunten van Rotterdam aangelegd. 
Weet u welk? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Was u bij de aanleg betrokken? Of reed u er later 
overheen en maakte u er iets bijzonders mee? Woonde u in de buurt? Kortom: heeft u verhalen of anekdo-
tes over deze plek in de Maasstad? Laat het ons weten! Schrijf naar info@deoudrotterdammer.nl of via de 
website www.deoudrotterdammer.nl (waar deze foto ook groter is te bekijken) of via de post: Redactie De 
Oud Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.    

  Stef Stolk: “De foto toont de gevolgen van de 
frontale botsing van twee passagierstreinen nabij 
de spoorbrug over de Delfshavense Schie op 27 
december 1982. ‘s Ochtends rond half elf botste 
de Nord-West Expres uit Kopenhagen op weg 
naar Hoek van Holland, de zogeheten boottrein, 
tegen de stoptrein van Leiden naar Rotterdam CS. 
De NS locomotief 1220 van de boottrein kwam 
hierbij gedeeltelijk onder de stoptrein. Er vielen 
3 dodelijke slachtoffers, allen uit de stoptrein, 
waaronder de machinist. Er was een twintigtal ge-
wonden. De stoptrein zou door een rood sein zijn 
gereden. Dat trajectgedeelte bezat destijds nog 
geen ATB (Automatische Trein Beïnvloeding) 
-beveiliging, waarmee een dergelijk ongeluk 
voorkomen had kunnen worden.”

    Wil van Vlijmen: “Nou en of ik dit nog weet. Ik 
was in die tijd hc (HoofdConducteur) en had die 
dag dienst. Ergens in de buurt van de DHS-brug 
(DelftHavenseSchie) was de stoptrein uit Den 
Haag in botsing gekomen met een Internationale 
trein uit de richting Utrecht. Bij binnenkomst 
op Rotterdam CS op weg naar de conducteurs-
kamer zag ik op de gang boven langs de hal HC 
Rozenboom (althans die naam heb ik in mijn 
hoofd) staan. Later begreep ik dat hij de chef trein 
was van de stopper uit Den Haag. Het treindeel 
waarin hij zich bevond stond nog horizontaal en 
lichamelijk mankeerde hij in ieder geval niets. 
Zo’n gebeurtenis vergeet je niet snel.”

    François Wuyts: Dit tragische treinongeluk vond 

plaats aan de RFC-weg te Rotterdam. Achter de 
huidige Mevlana moskee. We moesten met de 
ambulance (toen nog de GG en GD) aanrijden via 
de Essenburgsingel. Via een sloot konden we op 
de spoordijk komen. Het was kerstvakantie, een 
geluk bij een ongeluk, daar er minder passagiers 
waren, bleef het aantal gewonden bij ongeveer 20 
mensen en drie overledenen, waaronder de trein-
machinist. Het was een botsing met een stoptrein 
uit Hoek van Holland en een D-trein. die zich 
in het voorste gedeelte van de stoptrein boorde. 
Diverse foto’s en krantenknipsels heb ik nog in 
bezit, waarop diverse collega’s nog met naam bij 
mij bekend zijn. Ook het MMT - Mobiele me-
disch team van uit het vroegere Zuiderziekenhuis, 
werd ingezet. Steeds weer blijken menselijke 
fouten de oorzaak te zijn bij treinongelukken. De 
oplossing heet ATB - automatische treinbeinvloe-
ding - een computersysteem dat inspringt als de 
mens een fout maakt. Als jaren zijn de Spoorwe-
gen bezig dit systeem in te voeren. Het ongeluk 
bij Rotterdam toont weer eens de haast aan die 
daarbij nodig is. Omdat dit kruispunt bij de minst 
gevaarlijke van heel het spoorwegnet hoorde, 
stond het pas als één van de laatste op de lijst om 
een ATB-beveiliging aan te brengen. Alleen bij 
het zien van deze foto komen herinneringen weer 
boven. Alsof ze op het netvlies zijn gebrand. Nu 
besef je pas wat een inpact dit maakt op hulpver-
leners. In dit geval een ambulanceverpleegkun-
dige die al weer 15 jaar thuis is (Gepensioneerd).”

    Henk Rudolph: “Ik ben bijna 39 jaar machinist 

bij NS en weet deze aanrijding nog als de dag van 
gisteren. Het was volgens mij op ‘3e’ kerstdag 
27 december 1982. Ik was met een posttrein 
onderweg naar DenHaag HS vanuit Rotterdam en 
moest te Station Schiedam-Rotterdam west (nu 
Schiedam Centrum) wachten op het binnenkomen 
van die stoptrein. Daarna kon ik via de wissels 
‘oversteken’ naar het goede spoor om verder te 
rijden naar DenHaag HS. Daar aangekomen werd 
mij gevraagd hoe erg de aanrijding was. Aanrij-
ding? Ik zei van niets te weten, het moet de trein 
zijn geweest waar ik op heb staan te wachten in 
Schiedam, zei ik toen en het moet vlak achter mij 
gebeurd zijn. Verder was er nog geen info bekend. 
Op vertrektijd vertrokken met mijn posttrein naar 
Utrecht en tussen Gouda en Utrecht kwam ik de 
complete ongevallentrein tegen inclusief de grote 
kraan. Dan is het dus echt waar wat ze net vroe-
gen aan mij, dacht ik. De volgende dag begon 
mijn dienst niet op Rotterdam maar op station 
Schiedam omdat er geen treinverkeer mogelijk 
was tussen deze twee stations in verband met 
de genoemde aanrijding. Ik moest 2x naar Hoek 
van Holland rijden en keren op Schiedam werd 
verteld, maar na mijn eerste keer teruggekomen te 
zijn op Schiedam zag ik het sein richting Rotter-
dam op groen staan. Dus eerst maar even gebeld 
wat ik moest doen. Je bent de eerste trein die er 
weer langs gaat met een snelheid gelijk stapvoets, 
was het antwoord. Zo gezegd zo gedaan en bij 
het ongeluk aangekomen stapvoets die plek 
gepasseerd. Verschrikkelijk zo’n ravage van die 
treinen met alle hulpverleners erbij. Bij aankomst 
te Rotterdam heb ik gelijk weer gebeld dat ze 
dit maar niet meer moesten doen zolang het niet 
aan het oog onttrokken was. Later op de dag of 
de dag erna gingen er pas weer treinen langs. De 
machinist van de stoptrein heeft het niet overleefd 
evenals 2 reizigers. De machinist van de trein 
naar Hoek van Holland in de locomotief heeft het 
wel overleefd en heeft nog jaren treinen gereden.”

Jan van de Woestijne: “Ik werkte bij de Spoor-
wegpolitie en was met een paar collega”s belast 
met het onderzoek naar de oorzaak, samen met 
justitie en de politie Rotterdam. De internatio-
nale trein op weg naar Hoek van Holland kwam 
uit de richting Utrecht in de wisselstraat met 
de hoofdspoorbaan Schiedam- Rotterdam CS 
in botsing met een stoptrein komende uit de 

richting Schiedam. Uit het onderzoek bleek, dat 
de stoptrein een geel voorsein en een rood sein 
gemist heeft en zich boorde in de locomotief van 
de internationale trein. In de internationale trein 
bevond zich een Russisch slaaprijtuig met twee 
conducteurs. Zij weigerden de trein te verlaten, 
omdat zij diplomatieke post bij zich hadden. Pas 
na tussenkomst van personeel van de Russische 
ambassade hebben zij de trein verlaten.”

    Gerard van Halem (oud-brigadier Spoorwegpo-
litie Rotterdam): “ Ik was die ochtend (bij) de 
wachtcommandant van de Spoorwegpolitie op 
Rotterdam CS toen die melding binnenkwam 
van de Centrale Meldkamer. Ongeloof als je zo’n 
melding krijgt. Zelf ben ik niet terplaatse gegaan, 
maar ik heb er wel de collega’s naartoe gestuurd 
en terug zien komen. Ontreddering. Natuurlijk is 
de impact op slachtoffers en andere betrokkenen 
groot, maar ook beroepsmatig betrokkenen heb-
ben het nodige te verwerken. Een apart gegeven 
was, dat er in een rijtuig een Russische delegatie 
zat, die niet uit de trein wilde (of mocht van de 
BVD de toenmalige veiligheidsdienst) komen. Al 
met al een ervaring die de verdere loopbaan bij de 
Spoorwegpolitie in mijn gedachten is gebleven.”

    Hans van der Schilt: “Zoals elke morgen ging ik 
met de internationale trein van Hoek van Holland 
naar Schiedam om vervolgens door te rijden naar 
Rotterdam. Ik werkte bij Shell op het Hofplein 
20. Die morgen zat ik in de trein en vloog plots-
klaps met mijn attachékoffertje door de cabine 
naar voren. Behalve een pijnlijke arm en knie en 
een berg papier uit een open gevallen koffertje 
had ik niets, maar merkte al snel dat er iets vrese-
lijk mis gelopen was. Uit de trein geklommen en 
tussen de twee treinen ingegaan om een vreselijk 
schouwspel waar te nemen. Overal lagen mensen, 
die dood waren of dood lagen te gaan en stukken 
van mensen. Met een EHBO diploma kon ik 
niets beginnen, het was erger dan erg. In de verte 
hoorde ik de eerste sirenes van ambulances aan-
komen. 24 Doden en 4 zwaar gewonden. Ik ben 
toen naar het station Schiedam gelopen en verder 
met de trein naar Rotterdam gegaan. Op kantoor 
eerst mijn vrouw gebeld dat ik op kantoor zat en 
niets had. PTSS was toen nog niet uitgevonden, 
maar ik droom er regelmatig van.”

 Een treinongeluk vergeet je nooit   
  Op de voorpagina van deze krant kon u al lezen over het treinongeluk dat op de 
foto van Ken je dit nog nummer 190 te zien was. Het leverde ongelofelijk veel re-
acties op van lezers. Op deze pagina een greep daaruit. Op het andere ongeluk dat 
velen ook beschreven, dat in mei 1976, komen we in een later stadium beslist nog 
eens terug. De reacties daarover bewaren we daarvoor. 
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Ken je dit nog?   192   Nr.
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Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

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

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

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

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

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst! “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

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Goetzee

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

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat 
uitbundig, voor anderen juist intiem en bescheiden. Op een bescheiden maar 
waardige manier afscheid nemen is bij DELA zonder verzekering mogelijk, 
zelfs met een klein budget. 

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

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

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



  Mijn man en ik hebben samen 
drie kinderen die allen zoals 
dat toen ging in gemeen-
schap van goederen zijn 
getrouwd. Wij overwegen nu 
een testament te maken om 
te zorgen dat onze erfenis bij 
onze kinderen blijft en niet 
gedeeld hoeft te worden met 
de aangetrouwde kinderen 
als het huwelijk van een van 
onze kinderen toch strandt. 
Hoe doen we dat en waar 
moeten we aan denken? 

  Veel ouders vinden het een akelig idee 
dat de koude kant meedeelt in hun 
erfenis. Dat hun nalatenschap bij de 
echtscheiding van hun kind gedeeld 
moet worden met de (aanstaande)
ex. Daar is een goede oplossing voor, 
namelijk de uitsluitingsclausule. Die 
staat dan ook in veel (en steeds meer) 
testamenten. Dat is niet zo vreemd, 
want als uw kind bijvoorbeeld wel 
moet delen bij echtscheiding omdat u 
niets heeft geregeld en de aanstaande 

ex niet, omdat zijn/haar ouders dit wel 
hebben gedaan, voelt dat extra zuur.
De uitsluitingsclausule in het testa-
ment kent een zogenoemde harde en 
zachte variant. Bij de zachte variant 
werkt de uitsluiting alleen bij echt-
scheiding. De harde variant werkt bij 
echtscheiding én bij overlijden. De 
meeste ouders kiezen voor de zachte 
variant, want de aangetrouwden 
mogen best erven als bijvoorbeeld het 
huwelijk lang stand heeft gehouden.
Met het nieuwe huwelijksgoederen-
regime dat op 1 januari 2018 is inge-

gaan, worden huwelijken die na die 
datum worden aangegaan in beperkte 
gemeenschap afgesloten. Dat betekent 
dat datgene wat de partners voor het 
huwelijk aan bezit en schuld hadden 
hun eigendom blijft. Ook schenkin-
gen en erfenissen die zij tijdens het 
huwelijk ontvangen, blijven privé-
eigendom van het betreffende kind.
Een simpele conclusie zou nu zijn 
dat het opnemen van een uitsluitings-
clausule niet meer nodig is. Toch zien 
wij dat anders; enerzijds omdat er 
nog veel huwelijken in gemeenschap 

van goederen zijn van vóór 1 januari 
2018. En anderzijds omdat ook ná 1 
januari 2018 partners er nog steeds 
voor kunnen kiezen om in gemeen-
schap van goederen te trouwen. Ook 
is het zo dat kinderen in hun huwe-
lijksvoorwaarden kunnen vastleggen 
dat erfenissen in de gemeenschap 
vallen. Door het opnemen van een 
uitsluitingsclausule in uw testament 
kunt u deze zogenoemde insluiting 
door de kinderen op uw beurt als 
ouders overrulen.
Het opnemen van een zachte of 
een harde uitsluiting heeft voor de 
erfbelasting andere gevolgen. Bij een 
zachte uitsluiting valt de schenking 
of erfenis bij nalaten gewoon in de 
gemeenschap; bij een harde uitslui-
ting telt datgene wat uitgesloten is 
apart mee bij datgene wat vanuit de 
gemeenschap wordt nagelaten. Anders 
gezegd, een harde uitsluiting zorgt 
ervoor dat de nalatenschap van de 
overledene die met harde uitsluiting 
iets heeft geërfd groter is dan de helft 
van de gemeenschap
Tot slot: Benoemt u naast uw kinde-
ren ook uw kleinkinderen of anderen 
in uw testament, bijvoorbeeld door 
middel van een legaat, dan kunt u de 
uitsluitingsclausule ook op die legaten 
van toepassing laten zijn.

 Echtscheiding en erven   
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  Rekeningen beheren 
Er zijn steeds meer levenstesta-
menten. Daarin krijgen een of meer 
personen de volmacht om een aantal 
zaken namens de volmachtgever te 
mogen doen. In ieder geval zal de 
gevolmachtigde over de rekeningen 
mogen beschikken. Dat gaat vaak 
goed, maar toch kan het verstandig 
zijn om ook een toezichthouder aan 
te stellen. Aan hem of haar moet de 
gevolmachtigde dan bijvoorbeeld 
jaarlijks verantwoording afl eggen. 
Op die manier houdt u de gevol-
machtigde scherp en zuiver. Dat 
is in de eerste plaats goed voor de 
gevolmachtigde zelf, maar zeker niet 
in de laatste plaats ook om vragen 
na afl oop (lees na het overlijden/
bij de afwikkeling van de erfenis) te 
voorkomen.

   Bijverdienen met vroegpen-
sioen 
Hoewel het kabinet vindt dat we 
moeten blijven werken tot de eerste 
AOW zijn er toch veel werknemers 
die eerder willen stoppen. Deze werk-
nemers doen er goed aan om - als ze 
overwegen om naast vroegpensioen 
toch nog wat bij te verdienen - niet 
eerder met pensioen te gaan dan vijf 

jaar voor de eerste AOW. Doen ze 
dat toch en gaan ze bijverdienen, dan 
mogen ze een boete van de belasting-
dienst verwachten. Binnen vijf jaar 
zijn ze vrij om bij te verdienen.

   Schenking inbrengen van 
voor 2003 
Schenkingen die door ouders voor 
1 januari 2003 aan kinderen zijn 
gedaan moeten worden ingebracht in 
de nalatenschap. Schenkingen na die 
datum niet meer. Willen ouders dat 
anders, dan kunnen ze dit corrigeren 
in hun testament door te bepalen dat 
schenking niet of juist wel moeten 
worden ingebracht. Voor de erfbe-
lasting maakt dat niet uit, voor een 
eerlijke verdeling tussen de kinderen 
of juist bevoordeling van een van de 
kinderen misschien wel.

   Toch aangifte doen 
Niet iedereen wordt door de Belas-

tingdienst ‘uitgenodigd’ om aangifte 
inkomstenbelasting te doen. Dat kan 
prettig zijn, maar u laat misschien 
toch geld liggen. Door met uw DigiD 
in te loggen bij de Belastingdienst 
en een pro forma aangifte te doen, 
blijkt al snel of u er goed aan doet 
geen aangifte te doen of dat u geld 
terugkrijgt. In dat laatste geval stuurt 
u uw aangifte in en als de belasting-
dienst uw aangifte volgt, ontvangt u 
het teveel betaalde vanzelf terug.

   Huurverlaging door wegge-
vallen inkomsten 
Kreeg u afgelopen jaren een extra 
huurverhoging op basis van uw 
inkomsten en zijn deze inkomsten nu 
lager dan de grens die gold voor de 
extra huurverhoging, dan kunt u voor 
de laatste twee jaar een huurverlaging 
aanvragen bij de verhuurder. Daalt 
uw inkomen onder de huurtoeslag-
grens, dan kunt u zelfs langer terug.   

  Uit de praktijk 

  De meeste ouders die nu oud zijn, 
hoopten en werkten er aan dat hun 
kinderen het beter zouden hebben dan 
zijzelf. Velen lukte dat; de tijd zat mee, 
economische ontwikkelingen en de 
staat hielpen bij de studie. Sommige 
kinderen doen het mede daardoor zelfs 
zo goed dat ze op hun beurt hun ouders 
fi nancieel willen steunen. Dat voelt een 
beetje gek, maar is dit zeker niet. Het is 
eigenlijk geweldig dat het kan. Maar het 
is nog steeds gebruikelijker dat ouders 
de kinderen (fi nancieel) helpen. De 
belastingwetgeving zit ook zo in elkaar. 
Zo hebben kinderen een algemene vrij-
stelling van €5.428 in 2019, terwijl als 
kinderen de ouders schenken de vrijstel-
ling voor de ouders van de schenkbe-
lasting maar € 2.174 is. Ook het tarief 
schenkbelasting is voor kinderen lager 
dan voor ouders, respectievelijk 10 en 
30 procent. Toch is er ‘een achterdeur’. 
Zijn ouders in kommervolle omstandig-
heden omdat de huur en andere lasten 
maar doorstijgen terwijl het inkomen 
daalt of gelijk blijft, dan kunnen kinde-
ren hun ouders ook helpen vanuit een 
dringende morele verplichting. Dat heet 
een natuurlijke verbintenis. Dan is geen 
schenkbelasting verschuldigd, mits aan-
toonbaar is dat het gegeven bedrag echt 
nodig is. Of iets een schenking of een 
natuurlijke verbintenis is, hangt af van 
de omstandigheden. Voor de schenk-
belasting oordeelt de Belastingdienst 
hierover als de ontvanger bij de aangifte 
schenkbelasting een beroep doet op een 
bijzondere vrijstelling vanwege een 
dringende morele verplichting.   

?

  Pas de 10-dagenregel toe 
 Ziet u iets op internet of in de 
winkel dat u wellicht zou willen 
kopen, pas dan de 10-dagenregel 
toe. Koop niet onmiddellijk, maar 
wacht tien dagen voordat u daad-
werkelijk besluit. Vaak blijkt dat 
wat u echt nodig dacht te hebben, 
niet zo nodig of elders goedkoper. 
Houd uw geld in uw zak of besteed 
het verstandig.

   Geef een dienst cadeau 
 Wat geef je aan iemand die alles 
al heeft? Weer een obligate plant 
of bodylotion? Geef eens een 
dienst cadeau. Bied aan een klusje 
te doen, een ritje te maken of 
een taart te bakken. Er zijn vele 
mogelijkheden en eigenlijk is het 
altijd leuker dan iets ontvangen 
dat goed bedoeld is, maar lang niet 
altijd nodig. En voer de gegeven 
dienst ook uit. 
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

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

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

13 april tot 27 oktober 2019

Rondvaarten Schiedam

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675

info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

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

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

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

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

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

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

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

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

Maak een afspraak voor een GRATIS PROTHESE CHECK 
en/of polijsten van je prothese! Meer informatie vind je 
op onze website.

Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese 
met een zachte binnenlaag.

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

 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

Zuid-Polen en Krakau
10-daagse busreis

Oostenrijkse en Zwitserse Alpen
8-daagse busreis

Toscaanse hoogtepunten
10-daagse busreis

De Byzantijnse Balkanrondreis
15-daagse busrondreis

Hongaarse hoogtepunten
10-daagse busrondreis

Klassiek Italië
12-daagse busrondreis

Reiscode: ebszc02

Reiscode: ebwaa03

Reiscode: ebmtm02

Reiscode: eehr304

Reiscode: eehu305

Reiscode: eeit301

vanaf € 639*
p.p.

vanaf € 559*
p.p.

vanaf € 669*
p.p.

vanaf € 1039*
p.p.

vanaf € 749*
p.p.

vanaf € 899*
p.p.

De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerd vertrek
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Ik kende Willy al. Af en toe hielp hij 
mijn DEM viertact bromfiets aan de 
praat te houden. Een heerlijk Italiaan-
tje met blauw en goud en een prachtig 
geluid van het motortje. Maar je kon 
er niet van op aan. Uiteindelijk liep 
het zaakje vast en Willy kocht hem in. 
Op de Berini kon ik vertrouwen, zei 
Willy. Zag er ook degelijk uit, maar 
bepaald geen DEM dus. Willy liet me 
gewoon de deur niet uitgaan voordat 
hij er een allrisks verzekering met 
onmiddellijke ingang bij afgesloten 
had. Nou hij z’n zin.

Vriendin
De volgende dag ging ik natuurlijk 
direct met de Berini naar m’n vriendin 
Ineke. Die woonde in Schiebroek aan 
de Adrianalaan. Mooi weertje, soepel 
ritje, geen panne en al gauw reed ik de 
Adrianalaan in. Van een afstandje zag 
ik al dat haar broertjes op het stenen 
muurtje bij de buitendeur zaten met 
hun gezichten naar me toe. Ze zouden 
me zeker zien. Ik besloot daarom wat 
motorische behendigheid te laten zien 
en wel zonder veel vaart te minderen, 
met een bijna haakse bocht voor de 

auto van de buurman de stoep op 
om daarna abrupt te stoppen voor de 
broertjes. Althans dat was de opzet.

Ongeleid projectiel
Ik was gewend aan de slippende rem-
men van de oude DEM, maar die van 
de Berini blokkeerden de wielen bij 
krachtig aantrekken van de handrem-
men, zo bleek helaas. Met wat zand 
op de stoep werd het hele zaakje een 
ongeleid projectiel. Ik kwam geheel 
los van de brommer en rolde over de 
motorkap van de auto en de Berini 
deed zijn werk in het voortuintje 
van de buurman, waar tot voor kort 
zonnebloemen stonden. Mijn hele lijf 
gilde van de pijn, maar ik besloot de 
show in stijl af te maken en ging langs 
de versteende broertjes de woning in 
met de opmerking, “dat hebben we 
ook weer gehad”. Vlak daarna kwam 
de buurman ook naar binnen en vroeg 
mij of ik dat allemaal normaal vond. 
Dat niet, zei ik, maar dit soort dingen 
gebeuren gewoon.

Pleisters
De motorkap zag er niet fijn uit en de 
Berini al helemaal niet, om van het 
tuintje maar te zwijgen. Afijn, mijn 

wonden werden liefdevol verzorgd en 
ik kon niet met de Berini terug, dat 
was duidelijk. De volgende dag begon 
ik weer schik in het voorval te krijgen 
en ik kon niet wachten om Willy te 
gaan zeggen hoe blij ik wel niet was 
met die verzekering. Hallo Willy, be-
dankt voor de verzekering, de Berini 
is naar de klote zei ik, de showroom 
binnenstappend. Pas toen hij hier en 
daar de pleisters bij me zag, kon hij 
het eindelijk geloven.

Reparatie
Alles werd keurig geregeld door 
The OCEAN accident and guarantee 
corporation ltd. Ook de schade bij 
de buurman. Het was nog een punt 

of ik een nieuwe Berini zou krijgen 
of er gerepareerd zou worden, omdat 
de kosten elkaar zowat evenaarden. 
Er werd voor reparatie gegaan. Toen 
ik na de reparatie toch niet tevreden 
was over het achterspatbord, was de 
conclusie dat een nieuwe toch iets 
goedkoper zou zijn geweest.

Dit voorval komt letterlijk uit de oude 
doos bij het opruimen van de zolder. 
Gedetailleerde documentatie die 
nergens meer toe dient. Ik bewaar het 
nog maar.

Jan Wanrooij
j.wanrooy1@upcmail.nl

Brokkenpiloot op een Berini
‘Datum van aflevering 29 juni 1965’, zo vermeldt het garantiebewijs Voor mij een bijzondere dag. 
Trotse bezitter van Berini met twee versnellingen. Gekocht bij Willy van Gent. Die hadden twee win-
kels, waarvan één in Blijdorp. Mooie grote showroom met veel zware motoren, maar ook brommers.

De brommer was de trots van de tiener van de jaren vijftig, zestig en zeventig

“Ik was 18 jaar en werd voor de 
Nederlandse selectie uitgenodigd om 
in de sporthal Hoog Catharijne in 
Utrecht met de selectie te trainen. Ik 
zag op de tribune een paar bekenden 
zitten en daar ging ik gezellig even 
naar toe. Een paar moppen over en 
weer en toen ik naar het veld keek 
zag ik onze Oost-Duitse bondscoach 
Henneberger een praatje houden. Die 
fanatieke trainer was ziedend toen ik 
mij bij de groep voegde. Ik kon gelijk 
gaan. Korter kan een interland carrière 
niet zijn”, zegt zij lachend.
Leny woonde in de Millinxstraat en 
begon met handballen bij Actief aan 
de Kromme Zandweg. Ze speelde 
op het grote voetbalveld, later op het 
kleine verharde veld buiten, maar het 
meest spectaculair was het gevecht 
in de zaal met een team van zeven 
speelsters. “We hadden een goed team 
en werden in die tijd een keer tweede 
in het kampioenschap van Nederland”. 
Al snel bleek dat de lange en fanatieke 
speelster een groot talent was en werd 
begeerd door andere clubs. Zo stond 
op een avond Els Stoffels, doelvrouw 
van de Schutters, op de stoep in de 
Millinxstraat met de vraag of ik naar 

haar club wilde komen. En zo vroegen 
ze ook andere handbal vriendinnen 
van mij. Maar ook bij Snelwiek werd - 
met een lelijk woord - geronseld. Daar 
kwam Marijke Barth vandaan en zo 
kreeg de Schutters een bijzonder sterk 
damesteam”.
De dames promoveerden al snel naar 
de eredivisie maar moesten daar wel 
behoorlijk wat voor doen. Ze trainden 
vijf keer in de week en speelden 
uitwedstrijden van Groningen tot 
Maastricht. “Ik deed dat graag maar 
wilde er gewoon niet alles voor opge-
ven”, geeft de nu 66-jarige toe. “Het 
gebeurde wel dat ik om vier uur ‘s 
nachts uit de disco kwam en dat ik dan 
om acht uur in de trein naar Groningen 
zat. Niet helemaal fit natuurlijk maar 
de paar uur dommelen in de trein liet 
mijn jonge lichaam weer herstellen. 
Als ik fanatieker was geweest had ik 
veel interlands gespeeld, maar ik wilde 
lol en lekker stappen. Ik heb daar in 
ieder geval geen spijt van gehad”.
Leny is wel aanvoerster van het 
Rotterdams- en Zuid-Hollands team 
geweest.

Ancora

Inmiddels was de Schutters gefuseerd 
met Dynamo en ging de ploeg verder 
onder de naam Ancora. Op de tribunes 
werden de dames ook wel schalks de 
‘Angora poezen’ genoemd.
Oké, Lenie leefde dan niet altijd als 
een topsporter maar fanatiek was ze 
wel en verliezen… liever niet. Zo 
speelde ze een keer in Middelburg 
tegen EMM en stond met 8-1 achter. 
Toen kreeg die Kolenbrander het op 
d’r heupen en scoorde achter elkaar 
acht doelpunten, 8 -9. “Het werd 
uiteindelijk 11-11 maar ik voel de 
voldoening nu nog.”
Ze kijkt tevreden terug op een fantas-
tische tijd in de sport. “Je keek elkaar 
in de ogen, bij plezier of een beetje 
bonje. Dat ging niet via FaceBook of 
Twitter, nee, uitpraten en verdergaan. 
Onderlinge vriendschap, dat mist men 
tegenwoordig”.
Haar leven heeft altijd in het teken van 
sport gestaan.

Peter Molkenboer
Tijdens haar actieve handbalcarrière 
kwam zij in contact met sportfotograaf 
Peter Molkenboer die haar vroeg of 
ze ook wilde gaan fotograferen. “Ja, 
graag”, zei ze en Peter leerde haar het 
vak van sportfotograaf. Zij was de 
eerste vrouwelijke fotografe die achter 

het doel in ‘de Kuip’ zat, of bij welk 
sportevenement dan ook. Bij de Dienst 
voor Sport & Recreatie was zij betrok-
ken bij de schoolsporten en maakte 
daardoor de historische ontmoetingen 
‘Rotterdam - Antwerpen’ mee. “Vooral 
de ontmoeting in Antwerpen was 
uniek”, herinnert zij zich. “Vanaf de 
grens werden de bussen begeleid door 
zes motoragenten die op de kruisingen 
het verkeer tegenhielden. Een fantasti-
sche ervaring voor jong en oud”, weet 
zij nog als de dag van gisteren.
Haar intense samenwerking en be-
wondering voor de te jong overleden 
Peter Molkenboer, zoon van de een 

generatie daarvoor ‘kiekende’ Kees 
Molkenboer, resulteerde in het boek 
‘Een Rood Wit eerbetoon in zwart wit’ 
een lijvig fotoboek met Feyenoord-
foto’s van Peter Molkenboer en Leny 
Kolenbrander. Wat geweldig was het 
dat tijdens de presentatie van dit boek 
in ‘De Gouden Snor’, naast Gerard 
Meijer, Joop van Daele, Eddy PG, Ben 
Wijnstekers en vele anderen uit die 
tijd, zelfs Ove Kindvall uit Zweden 
naar Rotterdam was gekomen. Een 
écht eerbetoon.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Leny, geen spijt van lol met topsport
De talentvolle Rotterdamse handbalster Leny Kolenbrander 
maakte eenmaal deel uit van de Nederlandse handbal selectie.

Met Ancora kampioen 1e divisie. Staand vanaf links Ad Bouwer (trainer), Jenneke Knijfft, Janneke 
van Vugt, Marijke Barth, Leny Kolenbrander, Mien Bluemink, Els Versteeg, El Pas, Tini Hoeymans 

(leidster). Gehurkt: Judith in ’t Veer, Gré v. d. Velden, Riet Harmsen, Mary Lintelo. 

Indruk maken op de brommer: wie deed het vroeger niet? (foto: Bromfiets het oudste bromfiets-
blad ter wereld)
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Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

 

 
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 

van 379.-

AFHAALPRIJS

Evt. Thuisbezorgen en aansluiten 50.-

10 JUNI 14.00  19.00 UUR

DEZE MAAND BIJ

21  23 JUNI 

LIVE RADIOVERSLAG 
ROPARUN

RTV RIJNMOND

FINALEWEEKEND MAAK 
KANKER KANSLOOS

010 - 452 02 00
Wij  kijken  verder

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

 

oostmaaslaan   10                3063  AP  rotterdam               www.lhmakelaars.nl

Marktanalyse
Vertrouwelijk
Geen kosten
Geen verplichting

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90 • RIKKOERT.NL



telkens herhalende voorganger van de zondags-
school en de vrijgevochten ‘Oom Uitvinder’ met 
weer een nieuwe mislukte uitvinding. Door deze 
herinneringen brengt de schrijfster een vervlogen 
tijd liefdevol nabij.

Monica Metz publiceerde onder ander in NRC 
Handelsblad en literair tijdschrift Tirade. Het 
merendeel van de teksten in ‘Oom Uitvinder’ zijn 
in 2017-2019 verschenen in de tweewekelijkse 
opiniekrant Argus.

Dit boek is te bestellen bij De Oud Rotterdammer 
via de bestelbon op deze pagina of via de web-
shop op www.deoudrotterdammer.nl. Het boek 
telt 92 pagina’s en kost 12,50 euro.

Biesheuvel is er de schrijver niet naar om in zijn 
werk de werkelijkheid nog eens dunnetjes over te 
doen. Vanaf zijn eerste publicaties in de school-
krant gebruikt hij zijn verbeeldingskracht, fantasie 
en humor om te ontsnappen aan het alledaagse. 
Over de invloed van Biesheuvels jeugd op zijn 
leven en werk mag een toekomstige biograaf zich 
buigen. Erik de Bruin geeft in het voorwoord een 
eerste aanzet.

Of de jeugd van Martie (zoals hij thuis werd 
genoemd) werkelijk zo gelukkig was als hij doet 
voorkomen in zijn verhalen, valt te betwijfelen. 
Zijn besluit om op zijn zestiende te gaan varen, 
lijkt niet alleen te zijn ingegeven door de aantrek-
kingskracht van de zee en zijn nieuwsgierigheid 
naar de wereld aan het eind van de Waterweg. 
Met de verhalen die hij schreef over zijn jon-
gensjaren schept Biesheuvel voor zichzelf met 
terugwerkende kracht een gelukkige jeugd en dat 
is gek genoeg uniek in onze letterkunde.

J.M.A. Biesheuvel wordt geboren op 23 mei 1939 

aan de Vlaardingerdijk te Schiedam. Op zijn twin-
tigste gaat hij studeren in Leiden en verhuist hij 
naar die stad. Daar woont hij nog altijd. In 1972 
debuteert hij met de verhalenbundel ‘In de boven-
kooi’. Biesheuvel wordt algemeen gezien als een 
van de beste verhalenvertellers van ons taalge-
bied. In 2007 ontvangt hij de P.C. Hooftprijs voor 
zijn gehele oeuvre.

Het boek telt 250 pagina’s en kost 20,99 euro. Het 
is verkrijgbaar via de bestelbon op deze pagina en 
via de webshop van www.deoudrotterdammer.nl

Oom Uitvinder Een Schiedamse jongen
Monica Metz groeide op in een kinder-
rijk protestants gezin in het Rotter-
dam van na het bombardement, waar 
de ontstane leegte ruimte gaf aan 
verbeelding. Gezin, school en buurt 
vormen het decor van een met ver-
wondering en soms wrange humor 
beschreven jeugd uit de jaren 40 en 50 
van de vorige eeuw in ‘Oom Uitvinder’. 

Hoe grijs ook het beeld is van de wederopbouw, 
de stad wordt bevolkt door kleurrijke figuren 
zoals de plat Rotterdams pratende garagehou-
der (Laat tie fain zain!), de zalvende maar zich 

In deze bundel zijn de verhalen van 
J.M.A. Biesheuvel waarin zijn ge-
boortestad Schiedam een rol speelt, 
verzameld en op biografische volgorde 
gezet. Een zelfportret van de schrijver 
als jongeman dus. Gelukkige jongens-
jaren als we mogen afgaan op zijn 
eigen verhalen. 
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Anton Pieck neemt ons mee in 
de wereld waarin hij het liefst 
had willen leven, de romantiek 
van de achttiende en negentiende 
eeuw. Zijn werk kenmerkt zich 
door een heel eigen stijl: sprook-
jesachtig, vol fantasie en met oog 

voor detail.
Wij reizen met hem door Neder-
land, Vlaanderen en Engeland in 
meer dan 60 prachtige, sfeervolle 
illustraties. Vergezeld door leuke 
weetjes. Het boek is uitgevoerd 
met een harde kaft, telt 128 

pagina’s en kost 19,95 euro. Ook 
leuk als cadeautje. Te bestellen 
via de bestelbon op deze pagina 
of via de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl

 

Was getekend... Anton Pieck
‘Was getekend Anton Pieck’ heet het nieuwe boek over de tekenaar van al die prachtige 
prenten en platen. Dit boek is een verzameling sfeervolle en gedetailleerde platen, gerang-
schikt in verschillende thema’s, zoals oude ambachten, stadsgezichten en schilderachtige 
straatjes.

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:
Oom Uitvinder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,50

Een Schiedamse jongen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,99

Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95

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)
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De Dag van Vreewijk
In Tuindorp Vreewijk wordt zaterdag 22 juni voor het eerst De Dag van Vreewijk gehouden. Met: Catering (fish & 
chips), muziek, dj, straattheater (o.a. Tukkers Connection), een vintage-markt en er rijdt ook een echte hop-on-
hop-off Engelse dubbeldekker rond. Er zijn wedstrijden: singer-songwriters / spoken word-wedstrijd, carrot-cake 
bakwedstrijd. En er zijn wandelingen: Fabeltjeskrant-wandeling met Fabeltjeskrant kenner Peter De Klerk, wande-
ling langs TKC prijswinnende tuinen en een wandeling langs karakteristieke Vreewijkse architectuur en bezoek aan 
de museumwoning. Startmomenten van de wandelingen zijn 12.00/13.00/14.00/15.00 uur. Deelname is gratis. 
Opgave onder vermelding van soort wandeling en de gewenste tijd uiterlijk 20 juni bij: dagvanvreewijk@gmail.com
 
Bezoek Beeldentuin en beleef Romeo en Julia in Steenoven de Olifant
Het Rotterdams theatergezelschap 
Mooi weer & Zo staat bekend om de 
verrassende manier waarop ze stuk-
ken bewerken en de indringende 
manier waarop de personages ver-
tolken tussen het publiek. Zes ac-
teurs spelen Shakespeare’s Romeo 
en Julia in de prachtige ambiance 
van Rijksmonument Steenoven De 
Olifant, dat voor de gelegenheid een 
theateropstelling krijgt met stoelen. 
Kaarten € 25,-. Na afloop kunt u 
natafelen bij Restaurant & theehuis 
De Dames (theaterarrangement € 
19,50 p.p.), hiervoor dient u apart 
te reserveren. Vooraf kunt u een 
wandeling maken over de Beelden-
tuin van het Leefgoed, waar u vanaf 
15.00 uur ook kennis kunt maken 
met enkele kunstenaars. Deze 
mooie Beeldentuin is de hele zomer 
gratis te bezichtigen van woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
18.00 uur.
Leefgoed de Olifant ligt een kwar-
tiertje rijden van hartje Rotterdam 
in het landelijke 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.
 
Concert violiste Karen Su met Symfonieorkest Rijnmond
In de Prinsekerk aan de Statensingel in Rotterdam is zaterdag 6 juli een concert van violiste Karen Su met het 
Symfonieorkest Rijnmond. Dat is geheel gewijd aan componist Ludwig van Beethoven. Op het programma staan: 
Ouverture ‘König Stephan’, Romanzen in G en F en Symphonie nr.6 ‘Pastorale’. Karen Su werd aanbevolen om als 
solist op te treden met RPHO in het eerste vioolconcert van S. Prokoviev tijdens het Gergiev Festival. Dit jaar heeft 
zij solo optredens met The Boca Del Rio Philharmonic en Sinfonia Rotterdam. Momenteel studeert ze voor haar 
Master’s Degree aan Codarts te Rotterdam bij professoren Igor en Vesna Gruppman. Dirigent Cor van der Linden 
heeft vanaf de oprichting de artistieke leiding van het orkest. Hij is sinds 1988 eerste violist in het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Zijn orkestervaring is van grote meerwaarde voor het SOR. In Symfonieorkest Rijnmond 
(opgericht in 2007)wordt de lat hoog gelegd. Dit maakt het spelen uitdagend voor de circa 70 gevorderde ama-
teurs, Codarts-studenten en beroepsmusici. Het publiek kan genieten van het resultaat bij lunchconcerten in de 
Doelen en avondconcerten in de Prinsekerk.
 

Vrijdag 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 euro voor bibliotheekleden en 7,50 euro voor niet-leden en 
zijn verkrijgbaar aan de balie van elke Rotterdamse bibliotheek of via www.bibliotheek.rotterdam.
nl.

Zaterdag 15 juni

Optredens Operettekoor ‘Irene’ 
‘Irene’ bestaat al meer dan 110 jaar. Een hele pres-
tatie. In oktober 2018 is dit jubileum gevierd in het 
Theater Zuidplein. In dit concert werd een selectie 
vertolkt van de mooiste operettemelodieën. In juni 
doet ‘Irene’ mee aan het project Rotjekoor. Het koor 
zingt op 15 juni om 12.30 uur in de Paradijskerk en 
om 14.00 uur in de Pauluskerk. Zie voor uitgebreide 
informatie hiervoor op www.rotjekoor.nl.
Operettekoor ‘Irene’ repeteert iedere dinsdagavond 
van 20.00 uur tot 22.30 uur in Aafje de Vijf Havens, 
Zevenkampse Ring 40 te Rotterdam. Wilt u een keer 
komen kijken dan bent u van harte welkom. Nieuwe 
leden zijn welkom. Voor meer informatie: kijk op 
de website: www.irene-rotterdam.nl of mail naar 
secretaris@irene-rotterdam.nl

Zondag 16 juni
 
Eigenzinnige versie Romeo en Julia in steenoven Leefgoed de Olifant
Het Rotterdamse theatergeschap Mooi Weer & Zo speelt 16 juni om 17 uur het beroemde toneel-
stuk Romeo en Julia in rijksmonument Steenoven De Olifant. Vooraf wandelen in Beeldentuin waar 
u kunt praten met kunstenaars. Na afloop genieten van een theaterarrangement in De Dames. 
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Info en boeken: www.leefgoed.nl/agenda of 
tel. 0180-323414.

Zaterdag 22 juni
 

De Dag van Vreewijk
Op 22 juni van 11.00 tot 16.00 uur organiseren alle organisaties in Tuindorp Vreewijk voor het 
eerst de Dag van Vreewijk. Hoofdthema van de dag is ‘Engeland’ Festivalterrein: van Groenezoom 
t/m Dreef en Brink. Een marktkraam huren? info: dagvanvreewijk@gmail.com (zie ook elders op 
deze pagina’s).

Zaterdag 6 juli
 
Karen Su speelt met Symfonieorkest Rijnmond
Symfonieorkest Rijnmond speelt op 6 juli een programma, dat geheel gewijd is aan de componist 
Ludwig van Beethoven. Aanvang: 20.15 uur. Het concert wordt gehouden in de Prinsekerk, Ingang 
Statensingel 24, Rotterdam. Toegang €13,50 CJP, Rotterdampas/€18,00 www.symfonieorkestrijn-
mond.nl Kaarten kunnen besteld worden via https://sor.banster.nl of aan de kassa bij de ingang op 
de avond zelf. (Zie ook elders op deze pagina’s.)
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     Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden 
Elk huis heeft ramen. Ze zijn vanzelfsprekend, maar ook erg bepalend voor de sfeer van het huis, die sterk 
wordt bepaald door het invallende licht. Door het vensterglas te bewerken wordt inkijk tegengegaan en privacy 
gewaarborgd. Aan de hand van werken uit particuliere en eigen collecties, diverse fi lms en historische foto’s 
maakt Glas In Zicht de ontwikkeling van venster- en bouwglas inzichtelijk Diverse decoratietechnieken vanaf 
1850 passeren de revue: gebrandschilderd glas in lood, geëtst glas, gebogen glas, mousselineglas, maar 
ook zeefdrukken en glas in beton. Aanleiding voor de expositie is uitgebreid onderzoek over Glasfabriek 
Bouvy (1854-1926), evenals de recente aanwinsten van de kleurrijke glas-in-loodramen van Thorn Prikker en 
Kamerlingh Onnes uit de periode 1920-30. Met workshops, wandelingen en een fotoproject wil het Nationaal 
Glasmuseum de ogen openen voor de schoonheid en variatie van glas in architectuur in de eigen leefomge-
ving, in huis en om de hoek. (Zie ook elders op deze pagina)
 
   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 verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel 
Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
   
     Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria 
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. 
Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. 
Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes 
in de kast, zijn die nog wat waard? En heb-
ben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes 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 verzamelob-
jecten. 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.
        

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

    Tot en met zondag 3 november
    
 Tentoonstelling Glas in Zicht 
De tentoonstelling Glas 
In Zicht - Glas in de 
Architectuur 1850 - heden 
is te zien tot en met 3 
november in het Nationaal 
Glasmuseum in Leerdam. 
Glas In Zicht belicht het 
‘alledaags’ decoratief 
glas in kozijnen, deuren 
en ramen in Nederland, 
maar ook het zogenaamde 
‘bouwglas’, met unieke 
exemplaren van glazen bouwstenen en dakpannen. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor 
meer info de tentoonstelling, workshops, wandelingen en het speciale fotoproject #GlasInZicht. 
Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam. www.nationaalglasmuseum.nl

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

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

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

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

GENIET  van de rust en de ruimte.

ONTDEK op de fiets de 
 Bommelerwaard, mooiste  
 eiland tussen de rivieren.

Minicamping met 14 plaatsen. 
Verwarmd en schoon sanitair. Tevens 
aanwezig Trekkershut en B&B kamer.

Boerderij de Spijken, Lange Achterdijk 1
5324 JD  Ammerzoden, Tel. 06-23075084

info@despijken.nl, www.despijken.nl
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Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de Ĳssel - info@welzĳnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis 
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor u! Compact, stabiel, 
licht van gewicht en met uitstekende rĳeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte 
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig kunt wandelen, ook op 
oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt tot 10 kilo. En met het 
unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Nu € 72,- voordeel op de verkoopadviesprĳs en  
inclusief gratis gesloten tas en rugsteun ter waarde van € 63,-. Vanaf nu verkrĳgbaar bĳ:  

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN

Nù: € 375,=

Aanbieding geldig t/m 30 juni 2019

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

Viswinkel Hesseplaats
Hesseplaats 11b
3069EA Rotterdam
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof
 Binnenhof 78c

3069 KV Rotterdam
Tel 010 7370866

Ze zijn weer in het land
Hollandse Nieuwe vers van ‘t mes 
vanaf woensdag 12 juni.

Ook dit jaar weer 
onzeharing spaaractie



Als klein ventje speelde ik al met 
vriendjes op straat. In 1961 nog steeds 
redelijk veilig omdat er weinig auto’s 
waren en de Hoeksestraat niet echt 
een doorgangsstraat was. Voetballen, 
spelen in de bosjes, klimmen op het 
GGD gebouw, etc. liggen nog vers 
in het geheugen, maar daar is al veel 
over te lezen geweest in de verhalen 
van Els Beekmans.

Veld onder water
Wat ik nog niet gelezen heb over ‘ons 
veld’ aan het eind van de straat, was 
dat verschillende buren bij de minste 
geringste vorst het veld onder water 
zetten, om zo onze eigen kunstijsbaan 
te creëren. Het duurde dan wel een 
paar dagen voor het echt hard ijs was, 
maar daarna kon de hele buurt er 
zich op uit leven, en dan veelal veel 
vroeger dan wanneer het kanaal of de 
Rotte waren dichtgevroren. Voor mij 
was dit ijsbaantje de eerste ervaring 
met schaatsen en de eerste dagen was 
ik ook ‘s-avonds niet naar binnen te 
krijgen. Ik had het schaatsvirus te pak-
ken en op mijn twaalfde pakte ik dan 
ook het ijshockey op als een nieuwe 
sport. Met dank aan de buren die ons 
ijsbaantje creëerden en onderhielden.

Waterstoker
Ik spring naar de tijd dat ik een jaar 
of 8 tot 14 was en er het één en ander 
veranderde in mijn ‘speelomgeving’. 
De bakkerij Den Hartigh op de hoek 
Gordelweg-Bergweg veranderde in het 
Kreiselflat met de Renaultgarage Krei-
sel op de beganegrond. Waterstoker 
Hokke verdween uit het straatbeeld 
en ook bakker Pieterson stopte met de 
ambulante handel. Kapper Kleinwoud 
op de hoek Hoeksestraat/Soeten-
daalseweg verdween en Paul Vos 
stopte met de sigarettenverkoop. Ook 
de houtzagerij stopte en de werkruim-
ten veranderden in stallingen voor de 
bewoners en autobedrijf Becarbo.
Waterstoker Hokke was de kinder-
vriend van de straat. Zoals Els al 

aanhaalde: meerdere keren per jaar 
jarig en trakteerde de kinderen dan 
op wat lekkers, zo ook mij (Rob) en 
mijn zus Anja. Maar ook op onze 
eigen verjaardag kregen we altijd 
wat! Zijn vrouw en dochter Els waren 
uit hetzelfde hout gesneden, maar 
schoonzoon Ruud herinner ik mij als 
meer zakelijk, die was niet zo van het 
weggeven. Misschien ook wel logisch, 
want de tijd veranderde. De ‘huisvrou-
wen’ uit de straat gingen niet meer 
automatisch naar Hokke, maar winkel-
den ook bij de nieuwe supermarkten 
in de omgeving. Zo ook mijn moeder, 
die fietste naar meerdere supermarkten 
voor de reclames. Simon de Wit in 
de Benthuizerstraat, later Bas op de 
Bergweg en weer wat later de Cash & 
Carry’s Vimar en Rimar op de Zwaan-
halskade en de Linker Rottekade 
richting Crooswijk.

‘Donkergrijze’ bijverdienste
Bakker Pieterson was niet alleen onze 
bakker, maar ook onze taxi (en voor 
meer bewoners). Ik herinner me zijn 
blauwe VW bakkersbus. Overdag 
stonden de manden brood in de bus. ‘s 
Avonds werden de banken weer in de 
bus gemonteerd en reed Pieterson als 
‘donkergrijze’ bijverdienste de buurt-
bewoners naar en van hun bestem-
mingen tegen een vaste prijs. Voor 
ons als kind altijd weer een belevenis: 
meerijden in een auto. Geweldig, want 
mijn vader had alleen een bromfiets 
voor woon-werk verkeer en als gezin 
deden we heel veel op de fiets. Maar 
hadden we ‘s-avonds ergens een ver-
jaardag of feestje, dan schakelde mijn 
vader Pieterson in.

Boodschapjes
Ome Paul Vos was in die tijd zo oud 
en wat krakkemikkig dat hij gestopt 
was met de sigarettenverkoop en dat 
wij als buurtkinderen wat boodschap-
jes voor hem deden. Bijvoorbeeld naar 
de groenteboer en de bakker op de 
Soetendaalseweg. Dat boodschappen 

doen geldt ook voor Frida, zijn moei-
lijk ter been zijnde oudere buurvrouw. 
Soms ging ze er nog zelf op uit, maar 
als het niet lukte werden wij inge-
schakeld. We kregen dan altijd een 
extra centje toegestopt, wat we snel 
omzetten in snoep bij bijvoorbeeld het 
snoepwinkeltje op de hoek Hildegar-
disstraat/Verbraakstraat.

Fietsenmaker
Onder ome Paul was in het souterrain 
de fietsenstalling waar onze fietsen en 
de bromfiets van mijn vader stonden. 
Toen al ‘ouwe meuk’ en dat werd er 
met de jaren niet beter op. De fietsen-
maker (ben zijn naam helaas vergeten) 
deed zijn reparatiewerk in een piep-
klein donkerbruin werkplaatsje, maar 
was wel een vakman. Wat wij als kind 
ook sloopten aan onze fietsen, hij 
kreeg het altijd weer gemaakt. Kan me 
ook herinneren dat als het heel hard 
geregend had er zeker 20 tot 30 cm. 
water in de stalling stond. Als kind 
was dat weer leuk, want dan mochten 
we met emmers de stalling weer droog 
hozen en banjerden we met laarzen 
(die vaak ook gewoon vol stonden met 
water) door de stalling en brachten de 
emmers naar de putten in de straat om 
ze daar te legen.

Speelterrein
In welk jaar het precies was, weet ik 
niet exact meer, maar op een bepaald 

moment begonnen de voorbereidingen 
om de A20 aan te leggen. Het talud 
voor die A20 lag op een steenworp 
afstand van de Hoeksestraat en werd 
jarenlang ons ‘speelterrein’. Eén grote 
zandbak, kilometers lang, wat wil je 
als kind nog meer. Buiten het onschul-
dige vermaak zoals door het zand 
crossen met je fiets of hutten bouwen 
met de aanwezige bouwmaterialen, 
haalden we ook echt kattenkwaad 
uit. Daar waar de pilonen werden 
gebouwd ter hoogte van NS station 
Noord werd er ook geheid. Daarvoor 
lag er een redelijk lang spoortje met 
een dieseltreintje waar de heipalen 
mee naar de juiste plek werden gere-
den. En dat leverde twee mogelijk-
heden op voor het bedoelde katten-
kwaad: ten eerste hadden we al snel 
het treintje aan de gang en creëerden 
we zo onze eigen modelspoorbaan. 
Zonder ongelukken en zonder schade, 
maar toch niet helemaal de bedoeling. 
Ten tweede konden we met de handbe-
diende kranen waar de heipalen onder 
lagen ook prachtig Mikado spelen 
op groot formaat. De bouwvakkers 
moeten toch raar opgekeken hebben 
als ze ‘s-ochtends alle heipalen als 
Mikado-stokjes door en over elkaar 
heen aantroffen.

Leegstaande huizen
Door de aanleg van de A20 werd 
ook de Stoopweg leeggeruimd. De 
daar wonende en werkende tuinders 
vertrokken gedwongen en lieten 
leegstaande huizen en velden achter. 
Voor ons echter weer een nieuw 
speelterrein. Het verkennen van de 
leegstaande huizen was al een avon-
tuur op zich. Ook de spoorbaantjes 
langs de velden boden vertier, want op 
veel van deze baantjes stonden nog de 
oude lorries die werden gebruikt om 
de van het veld gehaalde gewassen 

naar de Stoopweg te rijden voor verder 
transport. Voor ons weer een kans om 
ons echte machinisten te voelen. Als 
je tenminste aan de beurt was om op 
de lorrie te zitten, want anders maakte 
je deel uit van de duwploeg. Dan 
was het dieseltreintje bij de heipalen 
toch leuker, maar daar waren intussen 
bewakers geïnstalleerd, dus dat speel-
terrein was intussen een ‘no-go-zone’. 
oeksestraat en

Zoete herinneringen
En zo kan ik nog heel veel verder 
mijmeren over een prachtige kinder-
tijd in de Hoeksestraat en omgeving. 
Uiteindelijk heb ik tot mijn 22e (tot 
na mijn militaire diensttijd) bij mijn 
ouders gewoond in de Hoeksestraat 
op nummer 12A. Intussen woonden 
boven ons een nicht uit de familie, on-
der ons op 12B mijn opa en oma en zo 
om ons heen en aan de overzijde van 
de straat meer familie en kennissen 
van ons. Toen het moment daar was 
om eindelijk eens op mezelf te gaan 
wonen, vertrok mijn nicht en kon ik 
de bovenste verdieping huren van toen 
inmiddels de Gemeente Rotterdam. 
Woonde ik op mezelf en toch nog een 
beetje bij mijn ouders. Na deze interne 
verhuizing ben ik uiteindelijk tot mijn 
29e op dit adres blijven wonen (inmid-
dels al wel getrouwd). Doordat de 
gemeente het broodnodige onderhoud, 
danwel een complete renovatie, steeds 
uit bleef stellen hebben we in 1986 
de Hoeksestraat verlaten en zijn we 
verhuisd naar de wijk Zevenkamp. 
Inmiddels ook weer door verhuisd 
naar ‘s-Gravendeel in de Hoeksche 
Waard, maar de zoete herinneringen 
aan de Hoeksestraat vervagen geluk-
kig nog niet.

Rob Harsing
rob@harsing.nl

Prachtige kindertijd in de Hoeksestraat
Naar aanleiding van verhalen van Els Beekmans en Ed Straat-
man in De Oud Rotterdammer (2006/2007) over de Hoeksestraat 
in Het Oude Noorden wil ik mijn herinneringen aan deze straat 
eens met u delen. Ik woonde er vanaf 1961 (zelf toen 4 jaar oud) 
tot 1986 op nummer 12A. Samen met mijn vader, moeder en zus 
Anja.
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Schaatsen op het veldje

Hut langs de A20

Pa op de Batavus TS50
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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 

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)

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

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

“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 

Pijn aan uw heup kan een flinke 
belemmering zijn. Onze orthopedisch 
chirurgen dhr. M.J.N. Niggebrugge en  
dhr. J.H.A. Antonis vertellen op woensdag 
3 juli tijdens onze informatieavond over 
de mogelijke oorzaken en de diverse 
behandelmogelijkheden van heupklachten.

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

Specialist:  Dhr. M.J.N. Niggebrugge en  
 dhr. J.H.A. Antonis
Onderwerp:  Heup
Datum:  Woensdag 3 juli 2019
Tijdstip:  17.30 - 19.00 uur
Locatie:  Medinova Kliniek Zestienhoven 
Aanmelden:  zestienhoven@medinova.com

Informatieavond
heup

3 juli 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

IEDERE 
DAG 
ANDERS!
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+  Zonder winstdoelstelling  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Samen bereik je meer!

Kringloopwarenhuizen creëren sociale werkgelegenheid 

Voor bijzondere spullen!

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

Gratis ophalen herbruikbare goederen:
� 088 - 676 43 89  � opnieuwenco.nl



  In laatstgenoemd park, beter bekend 
als het Land van Hoboken, is langs 
een aantal bijzondere villa´s in de stijl 
van het Nieuwe Bouwen een route 
uitgezet, zoals Huis Sonneveld. Mu-
seum Boijmans van Beuningen is nu 
gesloten, maar het is wel mogelijk om 
het Depot in aanbouw te bekijken. Om 
alvast een indruk te krijgen brengen 
wij een bezoekje aan het Erasmiaans 
Gymnasium in het Museumpark. Een 
park tussen de Rochussenstraat en de 
Westzeedijk, dat oorspronkelijk een 
landgoed van 56 hectare midden in 
de stad was en eigendom van reder 
Anthony van Hoboken. Met villa 
Dijkzigt, nu het Natuurhistorisch 
Museum, als woonhuis. Nu treffen we 

er onder andere het Erasmus MC aan 
dat onlangs weer is uitgebreid.
We worden deze morgen in het 
Erasmiaans Gymnasium hartelijk 
ontvangen door conciërge Jan Gooijer 
en receptioniste Maria Ujhelyi. Bij 
binnenkomst valt het prachtige glas/in/
loodraam in de hal op met daarop de 
beeltenis van Erasmus. In een verga-
derruimte vertelt Jan voordat we een 
rondwandeling maken eerst iets over 
de geschiedenis van het gymnasium.
‘’Dit is de oudste school van Neder-
land. Al in het jaar 1328 heeft Erasmus 
het initiatief genomen. De school heeft 
tot 1937 aan de Coolvest, later de 
Coolsingel, gestaan. In 1930 diende 
architect Ad van der Steur al plannen 
in voor een nieuwe school hier aan de 
Wijtemaweg. Gebouwd in dezelfde 
stijl als het museum Boymans van 
Beuningen. Dat zie je aan de soort 
stenen die zijn gebruikt. Van der Steur 
was ook de man die kunst in huis 
haalde zoals het glas in loodraam met 
de beeltenis van Erasmus.’’
Het Erasmiaans Gymnasium was in 
die tijd echt een school voor ´mensen 
met centen´. Gooijer: “De meeste 
leerlingen kwamen uit Kralingen en 
dergelijke. Dat is wel veranderd. Sinds 
1994 is het gymnasium onderdeel van 
BOOR. Dat is een overkoepelende or-
ganisatie voor onderwijs in Rotterdam 
waar 78 scholen bij aangesloten zijn. 

Maar nog steeds hebben wij hier een 
curatorium en zijn tal van activiteiten 
op allerlei gebied zoals muziek en 
kunst mogelijk dankzij sponsors.”
Jan vertelt ook dat het schoolgebouw 
gedurende de oorlogsjaren door de 
Duitsers werd gebruikt.
“Na het bombardement in 1940 
diende de school ook nog een jaar als 
opslagplaats van de gemeente voor 
allerlei huishoudelijke spullen, zoals 
beddengoed, tafels en kasten van 
bewoners die dat konden missen. Dat 
werd geschonken aan Rotterdammers 
waarvan het huis weggebombardeerd 
was. In 1946 werd het pand na het 
nodige herstelwerk weer een school.’’

     Schoolbanken 
We nemen een kijkje in een aantal 
lokalen die nog helemaal de sfeer van 
toen uitstralen. Zoals het theorielokaal 
met houten schoolbanken. De tijd lijkt 
echt te hebben stilgestaan. Weet u het 
nog, hoe hard die banken waren? Ook 
in het praktijklokaal ´proef´ je de sfeer 
van vroeger met het houten meubilair 
en allerlei kasten met laadjes waarin 
nog altijd spullen staan om van alles 
uit te proberen. Op de tafels liggen 
witte stofjassen al klaar voor de no-
dige proeven met chemische stoffen.
Terwijl de meeste leerlingen na een 
korte pauze weer keurig in de eigen-
tijds ingerichte klaslokalen lessen 
volgen, wandelen we de nog helemaal 
originele trappen op en lopen langs 
de eregalerij met foto´s van bekende 
Nederlanders die daar ooit op school 
zaten. Zoals wetenschapper Robbert 
Dijkgraaf en minister Van Aardenne. 
Er hangt ook nog een groepsfoto van 
leraren uit 1950. Al het wand- en 

vloertegelwerk in de gangen is nog 
oorspronkelijk.
Daarna komen we in de rectorkamer. 
Ook nog helemaal origineel ingericht, 
inclusief boekenkasten met hele 
oude leerboeken. We werpen nog een 
blik in de binnentuin met daarin een 
beeldje van twee engeltjes, dat ooit 
op het dak van het schoolgebouw aan 
de Coolsingel stond en jaren na het 
bombardement weer aan de school 
is geschonken. We bekijken uiter-
aard in het trappenhuis de replica 
van het bekende beeld van Erasmus, 
vervaardigd van papiermaché! Een 
bijzonder kunstwerk als ode aan de 
man die in de dertiende eeuw het 
startsein gaf voor het huidige onder-
wijs in ons land. Al rondwandelend 
vertelt Gooijen hoeveel in de loop der 

jaren veranderde aan de Wytemaweg. 
“Vroeger was dit een eliteschool, nu 
zitten er 1200 kinderen uit de hele 
regio en is er fl ink wat aangebouwd. 
We waren ook de eerste school in Ne-
derland die begon met het werken met 
de iPad voor lesmateriaal en huiswerk. 
Nu zijn we juist weer begonnen met 
onderwijs geven met boeken.”

  Zaterdag 15 en zondag 16 juni is de 
Dag van de Architectuur in Rotterdam. 
Deelname is gratis. Meer informatie? 
Kijk op www.dagvandearchitectuur/
rotterdam.nl voor een compleet over-
zicht van locaties van oude en nieuwe 
gebouwen om te bezoeken en van 
wandelingen door Rotterdam.

    Bab Riem Vis

 Een kijkje in het Erasmiaans Gymnasium   
  Komend weekend, 15 en 16 juni, staat Rotterdam weer in het 
teken van de Dag van de Architectuur. Tijdens deze dagen kunt 
u bekende oude en nieuwe gebouwen bezoeken. Zoals in het 
Maritiem District, tussen de Willemsbrug en Erasmusbrug. Maar 
ook op de Wilhelminapier, in het Lloydkwartier en het Museum-
park zijn er in historische panden als Hotel New York en het 
Jobsveem rondleidingen. 
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 Ook de trappenhuizen zijn nog helemaal in oorspronkelijke staat.   

 Door de lens van Hartog (296-297)

    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.

        

 296) Valentijnsfeest ergens in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Wie 
herkent wie?   

 297) Kinderen op de schaats op straat in de strenge winter van 1963. Straatnam en namen 
zijn welkom.

Reacties reinw@telfort.nl   

 Een prachtige replica van het bekende 
Erasmusbeeld   
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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,-

  

 
 

 

  

   

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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.

Veerstoep 3, Leerdam
www.rederijleerdam.nl

Onze schepen zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van grote rolstoeltoiletten

Iets te vieren in 2019?

Rondvaart
120 minuten

lunchbuffet + kroket 
incl. 2x koffie/thee

€ 25,00 
(bij online boeken)

Seizoenvaart
240 minuten

Koffie gebak, lunchbuffet
+ consumptie

€ 38,50
(bij online boeken)

Rondvaart
180 minuten
Inclusief warm/

koud buffet

€ 27,50 
(bij online boeken)

Bruiloft, bedrijfsfeest, jubileum 25 jarige bruiloft of wat dan ook, 
huur een boot en vier het aan boord! We hebben arrangementen 

voor ieder budget. Vele cateringmogelijkheden.

Of vaar gezellig, 2 of 3 uur samen met anderen, over de rivier De Linge 
terwijl u geniet van een heerlijke lunch of warm koud buffet aan boord.

Of boek een seizoenvaart van 4 uur.

Varen op de Linge 0345-651269

AFVAAR-
TIJDEN:

ZIE VAARKALENDER

OP ONZE SITE

Speciale Senioren Weekarrangementen inclusief: 

 

• Halen en brengen vanaf opstapplaats

 

• Volpension 

 

• Dag-en middagtochten 

 

• Avondentertainment

 

• Thuiszorg

 

• Lift aanwezig

 

• Hotel Wellness 

 

 

Speciaal fi ets- & wandelweekend 22-23 juni

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496 

info@hotelhetlandhuis.nl
www.hotelhetlandhuis.nl

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

OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Hollandse nieuwe 
Dore’s en Frieslanders  

Wilt u ook adverteren met 
een Oud-Rotterdammertje?

Bel 0180 - 820244
of 

sylvia@deoudrotterdammer.nl
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jaar oud), uitvoerig beschreven. Er 
waren 32 Typhoon jachtbommen-
werpers betrokken bij de aanval op 
het hoofdkwartier van de Duitse Si-
cherheitsdienst aan de Heemraads-
singel. Acht vliegtuigen zouden de 
daadwerkelijke aanval uitvoeren en 
24 zouden tegelijk andere doelen 
aanvallen om de Duitse luchtaf-
weer in verwarring te brengen. 
Acht bommenwerpers richtten zich 
elk met twee 500 ponds bommen 
op het spoor tussen station DP 
en Schiedam. Acht andere lieten 
hun bommenlast vallen boven de 
Waalhaven. En de overige acht 
bestookten het spoorwegemplace-
ment tussen het Stadion Feijenoord 
en het Gemeentelijk Handelsterrein 
bij de Rosestraat. Die laatste acht 
waren elk bewapend met acht 60 
ponds raketten. In totaal werden er 
dus 64 projectielen afgevuurd op de 
omgeving van de Rosestraat, als-
mede honderden 20 mm. patronen.

Afleidingsaanval
Het belangrijkste doelwit werd 

getroffen maar de aanval was 
geen onverdeeld succes. Er vielen 
23 doden bij de Heemraadssin-
gel 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 omdat de bom-
men buiten het doelgebied terecht 
kwamen. Hier vielen geen doden. 
De afleidingsaanval op Zuid had 
ernstige gevolgen. De 64 afge-
vuurde raketten en de honderden 20 
mm. projectielen misten hun doel 
volledig. Ze kwamen in de Ro-
sestraat, de Oranjeboomstraat en op 
het Gemeentelijke Handelsterrein 
terecht. Er vielen daar 35 doden, 

onder wie 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 actie. 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 
doorzeefden vier woningen in 

Roentgen- en Rose Spoorstraat met 
20 mm. patronen. Het is dus hele-
maal niet zeker dat broodbezorger 
Gerrit Jan Heus op de plek van de 
foto om het leven kwam.’’
Jacques den Hay (Hacksjacqengre-
ta64@gmail.com) reageert: ‘’Het 
verhaal over het bombardement op 
29 november 1944 komt mij heel 
bekend voor. Ik heb daar al eens 
een stukje in DOR over geschre-
ven. Bij dat bombardement is 
mijn opa, Jacob Wessels, dodelijk 
getroffen door een granaatscherf in 
de Rosestraat toen hij op weg was 
naar de Beijerlandselaan.’’

Afrikaanderbuurt
Jan Kamp (jkamp@home.nl) 
reageert: “Met interesse heb ik de 
stukjes over de Afrikaanderbuurt 
gelezen. Ik ben geboren voor de 
oorlog in de Tweebosstraat 26. De 
foto van de Bloemfonteinstraat met 
aan het eind de St.-Franciscuskerk 
brengt herinneringen naar boven. 
In deze kerk ben ik gedoopt. Het 
doopbewijs heb ik nog en tot mijn 
verbazing kwam ik er achter dat 
ik behalve dat ik Jan heet, nog een 
voornaam heb. Gek eigenlijk, dat 
je doopnaam nergens voor gebruikt 
wordt. Ook het stukje over de 
machinefabriek van Van Kooten 
vond ik interessant. De opslag van 
het bedrijf was bij ons in de straat 
en de ingang naar de fabriek om de 
hoek. Als ik de deur door ging keek 
ik altijd naar die grote machines. 
Er werkte ook een klein mannetje 
dat net om de hoek op de Hilledijk 
woonde, die een pedofiel bleek te 
zijn. Dit kan ik nu wel vertellen, 
want hij zal wel niet meer leven. 
In een eerdere DOR stond een foto 
van de hoek van de Hilledijk en de 
Martinus Steijnstraat. Het café daar 
op de hoek was van Rein Brands. 
Mijn vader was er een goede klant, 
iets verder op hij een houtzagerij. 
Ik heb er alleen maar leuke en fijne 
herinnering aan en ik ben op zoek 
naar jeugdvrienden uit die tijd. 
Misschien zijn er nog mensen die 
ik met mijn epistel aanspreek en 
willen reageren. Ze krijgen altijd 
antwoord.’’

Reacties: reinw@telfort.nl

Robert Smith uit Rozenburg (Robenco01@hotmail.com) reageert op het artikel ‘Broodbezor-
ger gedood door bomscherf’ in DOR van 14 mei. “Hierin bespreekt Rein Wolters de gebeur-
tenissen van 29 november 1944 zoals beschreven in het boek over bakkerij Van der Meer & 
Schoep van de hand van Aad Koster. Jammer genoeg zijn zowel het artikel als dit deel van 
het boek gebaseerd op onvolledige informatie. Ook het boek van Herman Romer ‘Rotterdam 
in barbaarse jaren’ uit 1990 en ‘Havenstad in de Frontlijn’ uit 1965 geven geen goed beeld 
van de feiten.’’

Verder: “In het in november 2018 
uitgekomen boek ‘Target Rotterdam’ 
van de auteurs Jacques Baart en 
Lennart van Oudheusden wordt deze 
aanval, die leidde tot de dood van 
broodbezorger Gerrit Jan Heus (47 

De Rosestraat werd op di-
verse plekken gebombardeerd 

en beschoten. Foto's verzameling 
Rein Wolters

Bommenlast 
viel verdeeld

Rechts is nog een stukje zichtbaar van het puin dat overbleef na de beschieting.

Het gedeelte rechts op e foto werd getroffen door bommen en granatengeschut.

Oplevering van     
een HAL-schip
Als jongen was je vrij in Rot-
terdam. Je kon doen wat je wou 
en zwierf door de hele stad, bij 
voorkeur in het noorden. Rotter-
dam-Zuid was wel min of meer 
vijandelijk gebied. Van Feijenoord 
moesten we niets hebben. 

Ik zat op de lagere school van 1948 tot 
1954, de Daltonschool de Margriet. Een 
medescholier was Wim Lagendaal, zoon 
van Wim Lagendaal of beter bekend als het 
kanon van Xerxes. We droegen dus allemaal 
Xerxes of Spartasjaals. Voor Ajax kon je na-
tuurlijk helemaal niet wezen. In 1954 ging 
ik naar de ULOschool de Vlaggeman. Met 
of zonder vriendjes van de school zwierf ik 
door de stad. We wisten moeiteloos onze 
weg te vinden, naar de Maas, markt op 
het Noordplein, straatnamen ontgingen je 
verder, dat viel buiten de beleving. We ont-
dekten toen ook waar Faas Wilkes woonde. 
Met ontzag keken we naar het schuin 
aangebrachte naambordje met daarop Faas 
Wilkes. Alleen het zien ervan vervulde je 
met ontzag en het was goed om te zien dat 
zo’n icoon gewoon ergens woonde.

Statendam
Ik was ook vaak te vinden bij de HAL. Ik 
zal zo’n jaar of 14 zijn geweest en ik was 
daar op de kade toen er een passagiersschip 
opgeleverd werd. Later dacht ik altijd dat 
het het ss Rotterdam betrof, maar onlangs 
terugrekenend denk ik dat het om de Sta-
tendam ging. Ook de namen van de schepen 
waren niet echt belangrijk, het ging om de 
beleving.

Naar binnen
Ik zag rijk uitgedoste genodigden via de 
brede loopplank het schip betreden. En het 
plan was gelijk klaar en werd ten uitvoer ge-
bracht. Ik schaarde me pal achter een duur 
echtpaar, een vrouw met een vossenbont en 
een deftige meneer en liep met een onwillig 
gezicht als hun weerspannige zoontje mee 
het schip in. Ik werd niet door de wachten 
tegengehouden. Binnen verliet ik snel mijn 
pleegouders en ik vergaapte me aan rijk ge-
vulde tafels met gerechten die ik nog nooit 
gezien laat staan geproefd had. Tot dan toe, 
want ik liet me niet onbetuigd en wist her en 
der aardig wat naar binnen te werken.

Na een verdere rondtoer verliet ik op m’n 
gemak het schip. Wat daarna wel gestalte 
kreeg dat ik later ook maar moest gaan 
varen.

Jan Wanrooij
j.wanrooy1@upcmail.nl

ss Statendam
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•  Knusse appartementen

•  Stadse gezelligheid

•   Grenzend aan Rotterdam Centrum 
en Kralingse Plas

•  Leeftijd vanaf 50 jaar

•   Huurprijs €720,42 euro 
(excl. service- en stookkosten)

RUBROEK GOUDSEPLEIN 77, ROTTERDAM 

SORGELOOS LEVEN
RUSTIG WONEN

GELOOS LEVEN
RUSTIG WONEN

TE
HUUR

Bel voor meer informatie SOR (010) 444 55 55
of mail naar verhuur@sor.nl

Wonen met zorg bij SOR

OPEN 
HUIS OPEN HUIS:

MA. 17 JUNI 9.30 - 12.00 UUR 

Bij SOR kunt u zelfstandig wonen met de mogelijkheid 
tot zorg in huis. In dit woongebouw zijn diverse 2-kamer-
appartementen beschikbaar (ook geschikt voor rolstoel-
gebruikers). Alle appartementen beschikken over een eigen 
balkon. In het gebouw is een logeerkamer te huur voor 
familie leden/gasten. Aangrenzend aan Rubroek bevindt zich 
het Wijkservicepunt Crooswijk met diverse instellingen op 
het gebied van zorg en welzijn. De warme sfeer en de 
persoonlijke aandacht zijn kenmerkend, Rubroek, dat is 
SORgeloos leven en zelfstandig wonen.

* VEREIST INKOMEN (2019):
1-persoons huishouden minimaal € 22.701,-
2-persoons huishouden minimaal € 30.801,-
Geen huurtoeslag mogelijk.



Ontroerend artikel
Wat een ontroerend artikel ‘Dwangar-
beiders na 2 jaar Duitsland terug’ op 
de voorpagina van De Oud Rotter-
dammer van dinsdag 30 mei. Mijn 
inmiddels helaas overleden man was 
ook bijna 2 jaar dwangarbeider in 
Köthen/Anhalt in Duitsland en heeft 
ternauwernood een van de vele bom-
bardementen overleefd. Mijns inziens 
wordt er (te) weinig aandacht aan 
deze groep mensen besteed die in de 
bloei van hun leven uit hun thuissitu-
atie werden gerukt en maar moesten 
zien hoe ze konden overleven onder 
barre omstandigheden. Dank aan Jan 
Remark dat hij dit allemaal wilde 
vertellen.

Mevr. .A. Leemeijer
lavendel11@tele2.nl
Den Haag

De Kolk
Een kleine correctie op Ken je dit nog 
nr.189. De heer Andre Truijens heeft 
het over het bejaardenhuis ‘Haven-
zicht’ dat moet zijn ‘de Kolk’. Mijn 
vader verbleef daar 2 jaar het was een 
prima huis, maar , helaas toen moesten 
al die oude mensen er uit , het werd 
gesloten, een drama voor de bewoners 
en een schande voor de maatschappij 
dat er zo werd en zeker ook nu wordt 
gesold met ouderen. Mijn vader kon er 
nog in 25 jaar geleden, nu ik oud ben 
moet ik het maar zelf uitzoeken .
‘Havenzicht’ was de nachtopvang 
voor daklozen en heet nu denk ik 
‘Nieuw Havenzicht’.

Adri van den Hout
houbrav@gmail.com

Geen nutteloze daad
In De Oud Rotterdammer van 14 
mei 2019 staat een artikel van Louis 

Beans. Hij is verbitterd over een ‘zin-
loze daad’ van het verzet. Hij klets 
als een kip zonder kop. Ik hield mij 
schuil bij tante Ans aan de kop van 
de Schiedamseweg. Aldaar huisde 
een leeftijdsgenoot (Kadir). Er waren 
drie hoge Duitse officieren. Mijn 
leeftijdsgenoot Kadir had de opdracht 
deze officieren te doden. Drie nachten 
achter elkaar werden zij neergelegd. 
Als represaille werden drie toevallige 
voorbijgangers gefusilleerd. Een Ne-
derlandse politieman moest de lijken 
“bewaken”. Het was geen nutteloze 
daad van het verzet. Ik heb vernomen 
dat Kadir die de drie Duitse officieren 
doodde na de Krieg traumatische pro-
blemen er aan overhield. In een boek 
dat spoedig verschijnt hoop ik alle 

feiten van het verzet te publiceren.

John M. Don
Johndon@simpc.nl

C10 en Feyenoord
Met belangstelling het ingezon-
den stuk van agent Peter van Aken 
gelezen, na het beëindigen van deze 
fantastische wedstrijd in de auto ge-
stapt en met vele andere automobilis-
ten luid toeterend door de Maastunnel 
richting “stad” gereden alwaar ik met 
mijn goede vriend Ron van Onlangs 
had afgesproken om deze overwinning 
“ruimschoots” te vieren en ons aan 
het bier te “laven”, wij zijn baldadig 
begonnen om voor het Stadhuis de 
vlaggen van het C70 evenement uit 
de grond te verwijderen (blij dat 
Peter van Aken ons niet heeft gezien 
!) echter deze waren te zwaar om er 
mee verder te lopen en te zwaaien 
dus enkele meters verder deze maar 
weer in de horizontale positie op de 
Coolsingel gedeponeerd, uiteindelijk 
zijn we na wat café bezoek op het 
Stadhuisplein in café de Jachthaven in 
Hillegersberg beland waar tot laat in 
avond of wellicht vroeg in de ochtend 
de overwinning van Feyenoord op 
Celtic verder hebben gevierd!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

Vergeten bombardement
Ik wil reageren op verhaal van het 
vergeten bombardement op 31 Maart 
1943 van Dhr Wallij Koolen. Ik 
woonde in die tijd in Spangen in de 
Alberdingk Thijmstraat nr 5 ik was 8 
jaar oud toen de bommen vielen, ook 
in Spangen vielen er enkele,bij ons 
100 meter vandaan in de Vosmaar-
straat. De dokter die hij bedoeld is 
Dr Vader. Hij was onze huisdokter en 

tevens kinderarts. Hij had 5 kinderen, 
2 dochters en 3 zonen. Het hele gezin 
is omgekomen. Hij had in de tuin 
een kleine bunker maar heeft er geen 
gebruik van gemaakt daar zijn huis 
was vol mensen die wilden schuilen. 
Allen zijn omgekomen behalve enkele 
die in de bunker zaten De bunker is na 
de oorlog afgebroken.

J de Melker
tel. 06-26040559

Dijkzigt
Daar liggen duizenden voetstap-
pen van alle Rotterdammers. In het 
verdwijnende Dijkzigt-ziekenhuis. 
Eenmaal heeft iemand daar gemeen 
gespeeld. Zij was een oud-leerlinge. 
Twintig jaar later woonde ik ver weg. 
Maar op een dag had ik vreselijk 
pijn onder mijn voet. Nergens wilde 
ik behandeld worden dan alleen in 
Rotterdam: toen al medisch aan de top 
in Europa. Ik nam de trein. Zonder 
afspraak stond ik in Dijkzigt in een 
overvolle wachtkamer. Ik liep naar 
de balie. Voorovergebogen, met een 
mooie bos haar, zat daar een secreta-
resse te schrijven. Ik wachtte tot zij 
mij zou zien. maar zonder op te kijken 
zat zij mijn naam op te schrijven 
met voorletter en al. In een prachtig 
handschrift. “Kent u mij ?”, vroeg ik. 
“Tuurlijk. Hier langs” fluisterde zij. 
Toen ik in haar keukentje zat en de 
professor al naast mij stond, zag ik 
wie zij was. “Ik zag uw pijn” zei ze, “ 
dus heb ik even gemeen gedaan”.

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

Tramlijn 4
In de Oud Rotterdammer van 2 april 
las ik over 50 jaar tram in Schie-
broek. Ik krijg de krantaltijd van mijn 

familie in Rotterdam. Er staan leuke 
rubrieken in. In januari/februari 1968 
woonde ik nog in Rotterdam. Ik was 
bij de familie in Terbregge. Ik moest 
met de kinderwagen terug naar de 
Vierambachtstraat. Ik ben toen naar de 
Molenlaan gelopen. Naar tramlijn 4. 
Ik heb gevraagd aan de conducteur of 
ik mocht meerijden naar de Vieram-
bachtstraat. Daar moest eerst over 
gebeld worden en er werd toestem-
ming gegeven. Ik moet daar altijd aan 
denken als ik nu in tram, bus of metro 
stap en hoe makkelijk dat gaat. Dat 
was voor mij toen blijkbaar heel bij-
zonder want je kon er niet zomaar in. 
Het was een hoge instap dus er moest 
getild worden. Er is veel veranderd.

Bruijs van Dam
Lambertuysterp 5
5241 VC Rosmalen

Borstelfabriek
In de stukjes over de v.d. Burgs 
borstelfabriek, kon ik mij, en zeker in 
het tweede artikel van Nico van der 
Hoest, herkennen in de namen die 
voorbij kwamen. Graag doe ik nog 
enige aanvulling daarop zoals ik dat 
als kind ervaren heb. Mijn vader Bram 
van der Most heeft er van 1946 tot en 
met 1970 gewerkt en kon toen ook 
mee naar Limburg zoals omschreven 
door de heer v.d.Hoest. Maar zag 
dat evenmin zitten. En achteraf maar 
goed ook, zoals vermeld in het vorige 
artikel. Dat de namen vernoemd in het 
artikel mij bekend voorkwamen, duidt 
er op dat er thuis over gesproken werd 
door mijn vader. En of dat positief of 
negatief was laat ik in het midden.
Bij mijn weten was mijn vader 
werkzaam aan een machine waar 
de haren voor de kwasten werden 
gesorteerd. Het werken bij v.d. Burg’s 
borstelfabriek was geen vetpot. Mijn 
vader heeft de laatste 10 jaar voor 
zijn pensioen nog fijn gewerkt bij een 
timmerbedrijf voor een aanmerkelijk 
beter salaris. Toch kan ik me herin-
neren dat er voor het personeel wel 
activiteiten georganiseerd werden. En 
dan met name de sinterklaasavonden 
in de kantine van de fabriek. Ik zie mij 
nog zenuwachtig zitten wachtend of je 
bij sinterklaas mocht komen. Nou dat 
mocht natuurlijk en hij wist alles van 
je, hoe zou dat nou toch komen.
Al met al toch leuk eens iets te lezen 
over de v.d.Burg’s borstelfabriek. Mijn 
vader zou het met grote aandacht gele-
zen hebben. In 2002 is hij op 87 jarige 
leeftijd overleden. Nog een detail voor 
de heer v.d.Hoest: ik ben ook als één 
van de eerste leerlingen begonnen op 
de technische school de Poort in 1963, 
maar dat terzijde. Misschien zijn er 
nog mensen die zich hier in herken-
nen, zo niet dan was het in ieder geval 
een kleine bijdrage aan een stukje 
Overschiese historie.

M. van der Most
m.most2@upcmail.nl
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Wandelen
Plezier van herkenning bij Tiny 
Kalisvaart-van de Ban (tiny21t@
kpnmail.nl) “Vanmiddag een Oud-Rot-
terdammer meegenomen uit de biblio-
theek. Ik kwam daarin een foto tegen 
in ‘Rotterdam gefotografeerd’ van een 
wandelclubje in Hoogvliet. De club was 
opgericht door mijnheer en mevrouw 
Van Schaik. Deze familie woonde in de 
wijk Oudeland, een zogeheten Shell-
buurt. Als ik de foto goed bekijk, sta ik 
er zelf ook op net als mijn vader. Ik heb 
goede herinneringen aan die tijd.’’
Gerda Sjouken-Kruijmel (g.sjoukenkruijmel@chello.nl g.sjoukenkruijmel@chello.nl) dook eveneens in haar geheugen) 
en kwam met een ander verhaal. “Omstreeks 1949 ben ik met mijn Moeder uit Indonesië terug in Nederland gekomen. 
Na poosje in Rotterdam aan het einde van de Dorpsweg in militaire kamp te hebben gewoond, zijn wij verhuisd naar 
Overschie, waar een enorme woonwijk uit de grond werd gestampt. Ik heb er een paar jaar gewoond en daar werd een 
wandelvereniging opgericht. In het begin was het een los groepje kinderen die maar wat deden. Toch kregen we gauw de 
smaak te pakken omdat er punten werden gegeven over hoe netjes de groep in de maat liep, of er werd gezongen en meer. 
Op het laatst droegen we ook een soort uniformpje. Grijze broek (jongens) en grijs rokje (meisjes) met witte bloes of 
overhemd. En we waren natuurlijk trots als we de winnaar van de dag waren. Met medaille. Jammer dat ik de naam niet 
meer weet van de club.”
“Wat me ook goed bij is gebleven is dat we een keer naar de wijk Varkenoord zijn geweest naar Stadion Feijenoord en 
daar over een luchtbrug over het spoor hebben gewandeld. De zaterdag- of zondagclub waren, weet ik ook niet meer. 
Misschien dat er lezers zijn die meer weten van de wandelclub uit Overschie. Dat zou erg leuk zijn. Ik kijk er naar uit!’’

Straatfoto
Een straatfoto van de Rauwenhofstraat van 1948. Ook met kinderen uit de 
Tidemanstraat, Vierambachtstraat, die in de Rauwenhofstraat kwamen spelen. 
De foto is gemaakt tegen het pand wat later een kokschool werd. Wat namen: 
staand met mijn broertje Robbie van Olm op zijn arm Gerrie Goudriaan. 
Daarnaast Bert Koops, later eigenaar van Plaswijck. Wim van Olm, Cobi van 
Olm, Fam Pos, Hans en Kok Staal, familie Janse, familie Vos, Ellie Goudri-
aan.

Wim van Olm
tel. 010-4580152



Anja (de) Jager

Waar is Anja (de) Jager? Ik had in 
1993 contact met haar. Ze is in 1994 
uit mijn leven verdwenen. Ze woonde 
in Oud-Mathenesse en kwam oor-
spronkelijk uit Almelo. Reacties zijn 
welkom.

Diana de Korte
tel. 06-34206806

Cor de Lange
Ik ben namens Anne Wubbels uit 
Australië op zoek naar Cor de Lange. 
Zij woonde op de Persoonshaven en 
is lang geleden als zuster ingetreden 
bij de Zusters onder de bogen in 
Maastricht.

Ida Petersen
idapetersen1934@gmail.com

Foto winkel gezocht

Ik zoek een foto van de zuivel- en 
kruidenierswinkel van S. Bracht die 
vanaf 1938 aan de Bergselaan no.233c 
zat (telefoonnummer 80466).Dit was 
tussen Dr.de Visserstraat en de De 
Savornin Lohmanlaan in. De tweede 
winkel van deze hoek. Wie weet daar 
nog meer over te vertellen? Het gezin 
van Simon Bracht die deze winkel 
samen met zijn vrouw Nela van den 
Berg runde bestond naast hen uit vier 
kinderen.

Dik Happe
dikhappee@gmail.com

Hilleke Houweling uit Hooga
vliet
Ik ben op zoek naar Hilleke Houwe-
ling uit Hoogvliet. Jaren geleden 
heb ik een poppenwagen bij het grof 
vuil gevonden. Op de bodem van het 
wagentje staat haar naam en adres. 
Hopelijk kan ik haar weer blij maken 

met haar poppenwagen. Wie kent haar, 
of lees je dit zelf ? Neem dan contact 
met mij.

Miranda Sitskoorn
a.sitskoorn5@upcmail.nl

Foto Henk Jorem
Henk Jorem uit 1936, was lid van de 
voetbalclub Dindua te Rotterdam. Is 
er iemand die een foto heeft waar hij 
ook op staat?

J.P.J. Weijer
tel. 0182-749814

Zingen bij Vlaerdingse Maa
tjes
Er is weer plaats voor nieuwe (shanty)
koorleden bij shantykoor De Vlae-
rdingse Maatjes. Het maakt ons totaal 
niet uit waar u vandaan komt, jong of 
oud bent, u allen bent welkom. En we 
maken er totaal geen punt van dat u 
niet de broer van Pavarotti bent. Ook 
voor nieuwe accordeonisten (m/v) rui-
men we graag een plaatsje in het koor 
in. Heeft u belangstelling? Kom eens 
op een repetitieavond sfeer proeven. 
Bezoek ook eens onze website www.
devlaerdingsemaatjes.nl voor een im-
pressie. Aarzel niet langer, neem voor 
nadere informatie en een afspraak 
voor een bezoek direct contact op 
met de secretaris Cock Eijkenbroek, 
tel. 06-53393000 of c.eijkenbroek@
kpnplanet.nl.

KCR Jeu de Boules
Wilt u kennismaken met deze leuke 
sport maar nog geen verplichtingen 
aangaan, kom dan naar de mooie 
banen op het sportcomplex van KCR 
aan de Kastanjelaan 40 in het Reijer-
park in Ridderkerk. Onze leden geven 
graag uitleg over het spel en materiaal 
kunt U lenen. De speeltijden zijn dins-
dagmiddag om 13.30 u. en de dinsdag 
en donderdagavond om 19.30 uur. 
Graag een kwartiertje voor aanvang 
aanwezig zijn! In de maanden juni, 
juli en augustus kunt u gratis spelen en 

kennismaken met het spel en de club. 
Meer weten ? Bel met 0621206703 of 
mail naar rijnier@upcmail.nl

Leny Stegenga
Ik ben geboren in de Borselaarstraat 
op no 75 b in 1948. Elly van Berkel, 
Paul Polm, Roel Fennema, Cleto 
Donker, Rina Spierenburg daar heb ik 
Facebook contact mee. Wat is er van 
onze generatie geworden. Mijn naam 
is Leny Stegenga. Vindt je het leuk om 
te horen hoe het met ons is. Mail dan 
naar lenyvangalen@upcmail.nl

Oudaleden volksdansverenia
ging gezocht
In 1969 werd onze vereniging opge-
richt door jongeren vanuit het Nivon. 
De volksdansgroep La Popoldancantoj 
heeft jarenlang optredens verzorgd 
in binnen- en buitenland en is nu nog 
steeds actief als cursusorganisatie. Wij 

willen ons 50 jarig jubileum niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan en hopen 
via dit bericht in contact te komen met 
onze vele oud-leden. We vieren feest 
op zaterdag 5 oktober in Rotterdam-
Pendrecht van 11.00 tot 16.00 uur. 
Adres: Grand Cafe Restaurant Zui-
derkroon. Vlissingenplein 1. 3086 GZ 
Rotterdam. De entree bedraagt € 17,50 
incl. lunch. Het feest biedt voldoende 
gelegenheid voor dans, zang, muziek 
maken en gezellig bijkletsen. Om het 
programma in te vullen zijn oude be-
kenden van onze vereniging gevraagd: 
Wim Danckaarts, Priscilla v.d. Berg, 
Wijnand Karel en Hans Luijcks. Voor 
info en opgave: Helma Zeeman-
Dekker: helma_zeeman@hotmail.com 
Of door het entreebedrag te storten 
op : NL65 INGB 0004 4926 66 t.n.v. 
La Popoldancantoj Rotterdam onder 
vermelding van: jubileumfeest.
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Dory de Joode
Ik was in de jaren 1963/1964 onderwijzer op de Colijnschool, Korfmakers-
straat in Rotterdam. Na mijn vertrek naar militaire dienst ontving ik een 
briefje van Dory de Joode, één van mijn leerlingen. Ik heb dit lieve briefje 
altijd bewaard en onlangs kwam ik het voor de zoveelste keer weer tegen bij 
mijn oude schoolspullen. Ik heb Dory de Joode nooit terug geschreven en 
bedankt, omdat ik geen adres van haar had. Ik zou graag willen weten hoe het 
nu met haar gaat en wat zij zich hiervan herinnert. Vandaar dit oproepje

Jan Visser
1940jv@gmail.com

Ontvang voortaan De OudaRotterdammer 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.

Uniform gezocht
Voor een expositie in de 
Oudheidkamer over de 
Koloniehuizen in Oost-
voorne zijn wij op zoek 
naar een uniform zoals op 
bijgaande foto. Dit uniform 
werd in de jaren ‘50 / ‘60 / 
‘70 door de groepsleiding 
gedragen. Blauwe jurk 
met los wit kraagje en wit 
schort. Wie heeft er nog één 
liggen en wil deze tijdelijk 
in bruikleen geven? Graag 
reacties naar a.swankbos@
gmail.com

De OudaRotterdammer 
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 (9a13 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. dik worden (toenemen); 7. voertuig om te leren rijden; 12. zuinig lampje; 13. verdieping; 14. kostuum; 15. kijktoestel; 17. motto 
of spreuk; 19. openbaar vervoermiddel; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. verbinding; 24. letterkundige; 27. over (langs); 
28. koraaleiland; 30. oude lap; 31. schaakterm; 32. hoofdkaas; 33. mannetjes bij; 35. iemand die steelt; 37. vogeleigenschap; 38. 
oogvocht (mv.); 41. Japanse munt; 42. watersporter; 44. vredesvogel; 46. dapper persoon; 47. ontvangstbewijs (reçu); 48. gerecht 
met wortelen en uien; 49. plaats in Gelderland; 50. op enig moment; 52. gelooide dierenhuid; 54. deel van een kerkklok; 56. 
spinrag; 58. redevoering (speech); 61. koordans; 62. vrouwelijk roofdier; 64. rivier in Engeland; 65. café-bediende; 67. telwoord; 
68. lidwoord; 70. koningin-regentes; 72. deel van het gelaat; 73. belachelijk maken; 76. vordering; 77. aluminium (scheik. afk.); 
78. frisjes; 79. militair voertuig; 81. lengtemaat (afk.); 82. hertensoort; 83. waarde vriend; 84. deel van etmaal; 86. verdrietig (sip); 
87. geglansd satijnweefsel.
 
Verticaal
1. deel van auto; 2. buisverlichting; 3. duinvallei; 4. behaagziek; 5. eerwaarde grijsaard; 6. tijdperk; 7. deel van een woord; 8. 
naaldboom; 9. vochtmaat van vier ankers wijn; 10. klein ventje; 11. keiharde klap; 16. bierfust; 18. nachtroofvogel; 20. bedorven; 
21. duivenhok; 23. reinigingszout; 25. god van de liefde; 26. een prooi zoeken; 27. niet schoon; 29. zwervende bedelaar; 32. 
oude naam voor het IJsselmeer; 34. mannetjeshond; 36. raam met een ruit; 37. opstootje; 39. werkelijk (zeker); 40. in het geheel 
niets; 42. soort stoel; 43. plaats in Duitsland; 45. werkkracht; 46. dierenverblijf; 51. uitroep van schrik; 53. plechtige belofte; 54. 
knapperig; 55. roemen; 56. insect; 57. knolgewas; 59. honingbij; 60. voetbalveld; 62. hang- en sluitwerk; 63. schoon en rein; 66. 
lichaamsdeel; 67. oceaan; 69. ontkenning; 71. brood van fijn roggemaal; 73. agrariër; 74. smeervloeistof; 75. oorlam of borrel; 78. 
biljartstok; 80. deel van een gevel; 82. muzieknoot; 85. radon (scheik. afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

De broedmaand mei is al weer bijna voorbij

Vele inzenders hadden geen moeite om die oplossing te vinden. Uit alle goede oplossingen hebben we vijf prijswin-
naars geloot die ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam Het Oude Noorden Liskwartier in de 20e eeuw’ van 
Tinus en Bep de Does krijgen toegezonden. De prijswinnaars zijn: Henny Bakker, Leontine Potters-Pols, A. van der 
Horn, E.J. van Riel en A. Mitchell.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. 
Opnieuw geven we vijf boeken weg. Deze keer gaat het om exem-
plaren van ‘Kanjer’, de biografie van de Vlaardingse zangeres 
Rita Young.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan 
voor DONDERDAG 20 JUNI 12.00 UUR naar info@deoudrot-
terdammer.nl of via de post naar De Oud Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op 
www.deoudrotterdammer.nl
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drietig (sip); 87. geglansd satijnweefsel.
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harde klap; 16. bierfust; 18. nachtroofvogel; 20. bedorven; 21. duivenhok; 23. reinigingszout; 25. god van
de liefde; 26. een prooi zoeken; 27. niet schoon; 29. zwervende bedelaar; 32. oude naam voor het IJs-
selmeer; 34. mannetjeshond; 36. raam met een ruit; 37. opstootje; 39. werkelijk (zeker); 40. in het geheel
niets; 42. soort stoel; 43. plaats in Duitsland; 45. werkkracht; 46. dierenverblijf; 51. uitroep van schrik; 53.
plechtige belofte; 54. knapperig; 55. roemen; 56. insect; 57. knolgewas; 59. honingbij; 60. voetbalveld;
62. hang- en sluitwerk; 63. schoon en rein; 66. lichaamsdeel; 67. oceaan; 69. ontkenning; 71. brood van
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gevel; 82. muzieknoot; 85. radon (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

En toch is het weer anders
In DOR van 28 mei jl. reageert Robert 
Smith op een artikel van Rein Wolters 
over de broodbezorger die door een 
bomscherf werd gedood. In zijn reac-
tie geeft de heer Smith aan, dat zowel 
het artikel van Rein Wolters als een 
deel van het door mij geschreven boek 
over Van der Meer & Schoep geba-
seerd zijn op onvolledige informatie.
Het is jammer dat de heer Smith, mijn 
boek niet gelezen heeft, want de ge-
beurtenis waarbij Gerrit Jan Heus om 
het leven is gekomen, komt in mijn 
boek helemaal niet voor. Een te kort 
door de bocht getrokken conclusie, 
waardoor de indruk wordt gewekt, dat 
mijn boek onjuistheden zou bevatten.
Het is inderdaad waar, dat de broodbe-
zorger in dienst was bij Van der Meer 
& Schoep en dat ik de bedrijfsgeschie-
denis van het bedrijf in het boek “Een 
goeie bakker” heb beschreven. Echter 
“dit deel” waar de heer Smith onvolle-
dige informatie in waarneemt, staat in 
zijn geheel niet in mijn boek. Slordig. 
Ik wilde dit graag even recht zetten!

Aad Koster
a.koster47@gmail.com

Onse Bliscap
Wat een goed weerzien (DOR 28 
mei). De foto van Onse Bliscap in 
Amerongen haalde bij mij hele goede 
herinneringen naar oven en wel van 

een verblijf met de handbal vereniging 
Dynamo. Er was een fantastische 
sfeer. De bonte avond met een zoge-
naaamde Vergadering met ingekomen 
STUKKEN. Het corvee :drogen van 
de afwas, al zingend rondom de grote 
tafel in de keuken en dergelijke. Waar 
is de tijd gebleven.

Nel Verhoeven
p.verhoeven47@upcmail.nl

Arbeidsdienst
De steeds weer terug kerende discus-
sie over de Arbeidsdienst gedurende 
de Tweede wereldoorlog doet mij (72 
jaar) weer terugdenken aan vroeger: 
de discussies tijdens verjaardagen. 
Mijn vader beweerde altijd weer dat 
er in oorlogstijd vele mannen zich zelf 
melden voor ‘Arbeitseinsatz’ in Duits-
land, wat dus eigenlijk collaboratie 
(in zijn ogen) betekende en wat dus 
beslist GEEN VERPLICHTING was!
Hijzelf is in 1944 tezamen met man-
nen woonachtig in dezelfde portiek 
op de Pleinweg gevorderd, vanwege 
onderweg overstappen van scheeps-
lichter naar trein (of andersom) heeft 
hij een ernstig ongeluk overleefd, wat 
medebewoners van de portiek het 
leven heeft gekost!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

Nieuwe haring
Hierbij nog een nagekomen bericht 
betreffende Ken je dit nog nr. 189 over 
de Voorhaven. Van 1955 tot en met 
1959 ben ik werkzaam geweest bij 
H. Nijman en Co aan de Voorhaven 
120 in Rotterdam. Omdat ik niet naar 
school wilde, ging ik werken als jong-
ste bediende bij Nijman en Co. Op 
Voorhaven 120 was het kantoor en de 
houtzagerij met de kistenmakerij. In 
de Dubbelde Palmboom was toen de 
afdeling kindermeubelen en de lakke-
rij. De directie trakteerde altijd op de 
eerste nieuwe haring met een borrel. 
Ik kreeg limonade. Een heerlijke tijd. 
Sfeervol en leerzaam.

Ton van der Tol
Baljuw 11
3161 NA Rhoon
tel. 010-5-13302

Razzia
In uw uitgave van 14 mei 2019 nr. 10 
is op blz. 23 iets vermeld als correctie 
over de razzia van november 1944 in 
plaats van 1943. Ik weet mij nog te 
herinneren dat er in oktober/november 
1943 een groep Rotterdammers is 
afgevoerd vanaf de Groene Hilledijk/
Beijerlandselaan. Als 7 of 8 jarige 
jongen heb ik dat gezien. Daarna zijn 
wij (2 broers en ik) gaan lopen van 
Rotterdam naar Groningen. Bij Zwolle 
hebben mijn broers mij achtergelaten 

omdat ik compleet uitgeput was. Er 
zijn dus meerdere razzia’s geweest 
in die tijd. Na de oorlog in mei 1945 
hebben mijn broers mij opgehaald 
in Zwolle voor de terugtocht naar 
Rotterdam, waar we aankwamen op 
het Maasstation. Een niet te vergeten 
periode en zeer moeilijke tijd. Mijn 

beide oudere broers zijn inmiddels 
overleden.

Reinier van Hattem
Rhenendael 165
3911 RM Rhenen
tel. 0318-584297

Vakantieverhalen
De zomer komt er aan en dus is het in De Oud Rotterdammer weer tijd voor 
vakantieverhalen. Vanaf het volgende nummer willen we daar mee uitpak-
ken. Uw bijdragen zijn weer van harte welkom. Heeft u een leuke reis- of 
vakantieanekdote? Mail ons of zet ‘m op papier en stuur ‘m ons toe, liefst 
met een leuke foto erbij. Probeer het qua omvang van het verhaal een beetje 
binnen de perken te houden. Stuur uw schrijfwerk naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of 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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JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.
De heer / mevrouw: ....................................................
Adres: ......................................................................... Postcode: ..............................................Woonplaats: .....................................
Telefoonnummer: ...................................................... E-mail: .............................................................................................................

  Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis) of bel gratis 0800 - 249 26 28

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

Brommobielland  De grootste dealer van Nederland    Laanweg 2    3208 LC Spijkenisse    0181 - 320 800    www.brommobielland.nl

WE ZETTEN HOOG IN.
Met de eerste brommobiel SUV.

Welkom bij Brommobielland, de grootste brommobiel dealer van 
Nederland. U kunt bij ons uw nieuwe brommobiel helemaal samenstellen 
naar uw wensen. We leveren trouwens al een nieuwe AIXAM vanaf € 9499,- 
direct uit voorraad. Met ruim 40 gebruikte brommobielen op voorraad en 
de scherpste inruil- en financieringstarieven slaagt u gegarandeerd en 
kunt u veilig de weg op! Want ook als u vanwege de medische keuring 
uw rijbewijs bent kwijtgeraakt, mag u nog wel een brommobiel rijden 
met een AM-rijbewijs. Kom dus gerust even langs voor een proefrit in de 
eerste SUV brommobiel met een extra hoge instap. AIXAM is overigens 
de veiligste in zijn soort met standaard ABS, want veiligheid is géén optie!

€15.599,- all in.
• Standaard ABS (de veiligste in zijn soort)
• 2 jaar volledige garantie
• Hoge instap
• Luxe afwerking met o.a. achteruitrijcamera
 lichtmetalen velgen en audiosysteem

Wij bieden al onze klanten 
een terugkoopgarantie!
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