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Immense overlast van de heroïnescene
Veel Rotterdammers kunnen
het zich maar al te goed herinneren: de immense overlast
die de heroïnescene veroorzaakte. De jaren tachtig en
negentig waren daarvan de
hoogtijdagen. Rondzwervende verslaafden, tippelende
heroïnehoeren en tientallen
drugspanden in verloederde
woonbuurten.
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Straatroof, inbraken, winkeldiefstallen en autokraken waren een plaag.
Junks hadden al snel enkele honderden
guldens per dag nodig om hun verslaving te kunnen bekostigen. Verslaafde
vrouwen, meisjes vaak nog, belandden
daardoor veel in de prostitutie.
West-Kruiskade
In Rotterdam begon het midden jaren
zeventig op de West-Kruiskade. De
eerste dealers en gebruikers waren
vooral jonge Surinamers en Antillianen. Er werd op straat en in cafés
gedeald en de sfeer werd er steeds
dreigender. De jaren daarna verspreidde de scene zich westwaarts naar
Middelland. Uiteindelijk ontstond een
grote drugsdriehoek tussen het Centraal Station, Spangen en de tippelzone
aan de G.J. de Jonghweg. Op Zuid kon
je voor heroïne en cocaïne in de Millinxbuurt terecht. Dealers zaten vaak
in verkrotte en gekraakte woningen,
waar ook gebruikt kon worden. Maar
er werd ook in portieken, plantsoenen
en op allerlei andere plekken in de
openbare ruimte gechineesd (gerookt)
en gespoten. Spuiten en andere drugsgerelateerde rommel bleven op straat
en in plantsoenen achter en vormden
ook een gezondheidsrisico voor anderen. Want de aidsepidemie had zich
inmiddels aangekondigd. Heroïnegebruikers brachten besmettingen met
het hiv-virus via hun bloed aan elkaar
over door injectienaalden van elkaar te
gebruiken.
Pauluskerk en Perron Nul
Ook de drugshulpverlening kwam op
gang. Pioniers als Rinus van Klaveren,
oprichter van opvangcentrum de Bull-
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dog en dominee Hans Visser van de
Pauluskerk, en vele anderen, trokken
zich het lot van de heroïneverslaafden
aan. Hans Visser vormde zijn kerk
aan de Mauritsweg vanaf 1980 om tot
een toevluchtsoord. Er was medische
zorg, eten en drinken, nachtopvang en
er mocht, onder strikte voorwaarden,
gebruikt worden. De Pauluskerk verminderde zo een deel van de overlast
die de heroïnescene op straat veroorzaakte. Junks, dealers en alles wat
eromheen hing, veroorzaakten ook
veel overlast in en rond het station.
Mede om die reden hielpen Visser en
de zijnen Perron Nul van de grond.
Bizar gedrag
Naast de hoofdingang van Rotterdam
CS, op het parkeerterrein achter het
Groothandelsgebouw, kwam in 1987
een dagopvangplek voor dakloze
verslaafden. Perron Nul was een
afgeschermde plek waar methadon en
schone spuiten werden verstrekt en in
de ‘spuitkeet’ kon worden gebruikt.
Maar Perron Nul bleek verslaafden
uit heel Nederland en zelfs van over

de grens aan te trekken. Van zo’n 75
vaste bezoekers in 1987 steeg het
aantal junks, dealers en drugstoeristen
binnen vijf jaar tot een kleine duizend.
Bovendien waren veel van de zwaar
verslaafden geestelijk totaal niet in
orde. Hun bizarre gedrag joeg reizigers en passanten angst aan. De goede
bedoelingen van de initiatienemers
leden uiteindelijk schipbreuk. Na jaren
durend protest en twee moorden op de
locatie liet burgemeester Bram Peper
Perron Nul eind 1994 sluiten.
De Bulldog als ‘safehouse’
Rinus van Klaveren en zijn hulpverleners ontfermden zich vanaf 1978 over
heroïneprostituees in de stad. Deze
jonge vrouwen hadden met de Bulldog
een ‘safehouse’. Dealers en verslaafde
vriendjes, laat staan klanten, kwamen
het pand aan de ‘s-Gravendijkwal
absoluut niet binnen. Er was medische
zorg en ondersteuning van maatschappelijk werkers beschikbaar en de
tijdelijke bewoonsters kregen er goed
te eten. Belangrijkste voorwaarde was
dat er geen drugs werden gebruikt.
De vrouwen werden daarop gecontro-
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Tippelzone G.J. de Jonghweg
Veel heroïnehoeren liepen op de tippelzone aan de G.J. de Jonghweg. Er
waren er die ze nog goed op een rij
hadden en redelijk functioneerden.
Sommigen kwamen bij hulpverleningsinstanties over de vloer. Maar er
liepen er ook tussen die fysiek en psychisch al een eind heen waren. Bleek
en vaal, holle ogen, vel over been. Om
de overlast in andere straten en lanen
van de stad tegen te gaan, gedoogde
de gemeente vanaf 1984 straatprostitutie alleen op de G.J. de Jonghweg.
Naar omstandigheden vonden politie
en gemeente de weg qua ligging de

minst slechte optie. Bewoners van
de wijk Middelland bleven daar heel
anders over denken. Zij werden gek
van de mannen die tot ver in de nacht
rondjes bleven rijden, van prostituees
en klanten op zoek naar een stil en
donker plekje, van gebruikte condooms, uitwerpselen, injectienaalden
en afval. De Bulldog verleende ook
hulp op de G.J. de Jonghweg. In de
speciaal ingerichte bouwkeet Keetje
Tippel hield een arts spreekuur en waren altijd hulpverleners aanwezig. De
tippelaarsters konden er koffie, thee
en tosti’s en gratis condooms krijgen.
‘De weg’, zoals de prostituees de tippelzone noemden, was een omgeving
vol nerveuze beweging, rumoer,
gorigheid en ellende. Voor de vrouwen
gevaarlijk bovendien. Tussen 1989 en
1999 werden in Rotterdam vijf straatprostituees vermoord. In 1994 werd de
tippelzone verplaatst naar de Keileweg
en in 2004 definitief gesloten.
Lees verder op pagina 3.

Gratis taxatiedag voor Militaria
Donderdag 25 oktober van 10-16 uur bij Heritage Auctions Europe,
Energieweg 7, IJsselstein, telnr. 030-6063944

UITVAARTVERZORGING
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Eric Mastenbroek

leerd. Bij de Bulldog werd hen de heroïnevervanger methadon al gegeven
voordat dit wettelijk was toegestaan.
Toen het legaal werd, waren de Bulldog, het Boumanhuis en De Odyssee
de drie hulpverleningsinstanties in de
stad die methadon mochten verstrekken. Begin jaren negentig telde
Rotterdam drieduizend geregistreerde
methadongebruikers. Het werkelijke
aantal verslaafden moet nog een stuk
hoger hebben gelegen.

Matthijs van Os

Voor alle informatie kijk op: www.mastenbroekuitvaart.nlÊ

Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens,
onderscheidingen, emblemen en uniformen op de zolder, kunnen die weg? Kortom, deze dag
kunt u alles laten taxeren wat met de militaire wereld, WOI en WOII te maken heeft. Maar al te
vaak zien we de stomverbaasde gezichten als we de waarde vertellen van ogenschijnlijk
waardeloze militaire spullen. Laat u verrassen en desgewenst verkopen we ook úw militaria
tegen topprijzen op onze internationale veilingen. Wellicht tot ziens in IJsselstein!

pagina
2
		
Dinsdag 16 oktober 2018

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

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de
kleine details. Door aandacht en kennis van zaken.
Door rust en planning.

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

Met een historie van 85 jaar weten de mensen van
Van der Kraan als geen ander, dat een uitvaart
moet worden omringd met zorg en respect.

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Joseline Pameijer
U I T VA A R T V E R Z O R G S T E R

Uitvaart Zorgcentrum
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klikgebit-specialisten
Raadhuisplein 46
Oudedijk 140
Nieuwerkerk a.d. IJssel Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870
www.venrooytandtechniek.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 488
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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.

55+

55+

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
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Immense overlast van de heroïnescene
(Vervolg van voorpagina)
Nieuw boek
Van een van die vele vrouwen die op de G.J. de Jonghweg tippelden, heb ik het levensverhaal geschreven: Sporen van Uschi K. Deze Dortmundse kwam in 1988 in Rotterdam terecht. Uschi K. was
toen 32 jaar en al sinds haar middelbare schooltijd verslaafd aan heroïne.
Duitse gebruikers kwamen massaal
naar Nederland, vooral naar Amsterdam en Rotterdam. Harddrugs waren
hier van betere kwaliteit en goedkoper, de vervolging milder, de straffen
lager, de hulpverlening breder en de
medische zorg voor verslaafden uitgebreider en van een hoger niveau dan in
(West-)Duitsland.
Moordonderzoek
Ik heb Uschi K. niet persoonlijk gekend. Haar naam kwam ik tegen in de
processen verbaal van een moordzaak
in Rotterdam-Zuid. Aan de Mijnsherenlaan werd in 1991 een verslaafde
man in zijn portiekflat dood aangetroffen. Hij had een schotwond in
zijn hoofd. De politie dacht in eerste
instantie aan zelfmoord, maar startte
toch een moordonderzoek. Uschi K.
was getrouwd met het slachtoffer. Het
beeld dat ik door het politiedossier van

haar kreeg, intrigeerde me zo dat ik
besloot het spoor terug te volgen.
Reconstrueren
Gaandeweg kreeg ik veel persoonlijke zaken van Uschi K. in handen:
brieven, kaarten, losse aantekeningen,
agenda’s, iets wat op een dagboek
lijkt, adressenboekjes, foto’s en allerlei andere documenten. Ik heb dan ook
veel uit haar notities geciteerd en kon
er feiten uit distilleren en gebeurtenissen mee reconstrueren. Daarnaast
heb ik geput uit gerechtelijke stukken, bevindingen van psychologen
en psychiaters, brieven van artsen,
maatschappelijk werkers, Duitse
en Nederlandse ambtenaren en vele
instanties, instellingen en bedrijven.
Ook kon ik beschikken over honderden aan Uschi K. gestuurde brieven en
kaarten van familieleden, geliefden,
vrienden en kennissen, en een film

waarin zij te zien is en geïnterviewd
wordt. Belangrijke informatie kreeg ik
verder van tientallen mensen die haar
hebben gekend.
Sporen van Uschi K. is het verhaal van een rauwe, gevaarlijke en
groezelige wereld, die nu grotendeels
uit het zicht verdwenen is. Heroïne
is niet sexy meer en de gebruikerspopulatie sterft uit. Geïntegreerde
hulpverlening (huisvesting, medische
zorg, maatschappelijk werk) houdt de
gebruikers die er nog zijn grotendeels
van de straat.
Ad van den Dool
advddool@hotmail.com

CCtje Van een oude man en de dingen
die maar niet voorbij gaan

c foto burosolo.nl

Gerekend naar mijn leeftijd, en het lange arbeidzame leven dat
ik reeds achter me heb, zou het volkomen normaal zijn als ik al
enige tijd achter mijn geraniums met een ijskoud glaasje oude
Blankenheym gezellig zat te suffen en naar de hooggehakte ranke
passerende meiden zat te kijken, maar de realiteit gebiedt mij te
zeggen dat het er in mij en in mijn omgeving behoorlijk heftig en
bijna hectisch aan toe gaat.

Cox Column

Met mijn kompanen Barry, Peter en
Willibrord, en natuurlijk schutsengel
Ollie, heb ik in het voorjaar een flink
stuk van Azië doorgereisd, u heeft dat
gedeeltelijk reeds op de buis kunnen
zien, Tokio, Hanoi, Hoi An, Bangkok,
het was behalve amusant en boeiend en
af en toe spannend ook behoorlijk vermoeiend. Maar zoals het ook van het
scherm afspat, we waren een geweldig
team en niet in de laatste plaats door de
uitermate gedisciplineerde en bekwame
crew de ons omringde. Uit de bergen
materiaal die er zijn geschoten ziet u nu
op dinsdagavond eigenlijk een aantal
fragmenten. De briljante regisseur zit al
meer dan veertig dagen te monteren, en
het is altijd weer verrassend wat ie wel
en wat ie niet heeft gebruikt.
Als je zoveel indrukken in 23 dagen te
verwerken hebt gekregen weet je ook
lang niet alles meer, hoe het ging en

waar het was. Ik was buitengewoon
verrast bijvoorbeeld met die rit op die
Russische motoren met zijspan door
Hanoi. Dat was ik volkomen vergeten,
gek hè. Ook die feestavond zal ik maar
zeggen, ter ere van Boeddha ongetwijfeld, met al die prachtig verklede
mensen en die olifanten, en die om zes
uur zou beginnen, maar dat was om
tien uur nog altijd niet het geval, ik was
dat helemaal kwijt. Dat leert je te denken zoals die mensen, daar kun je wel
allerlei afspraken mee maken, hetgeen
de productie natuurlijk ook gedaan had,
maar daar hebben die mensen maling
aan. Die hebben geen haast, die hebben
de tijd.
Iets soortgelijks gebeurde met die
treinreis door, het was toch Thailand?
Er zou een treinstel voor ons gereserveerd zijn met een eersteklas wagon
met airconditioning… nou, die was er

natuurlijk niet. Misschien hebben ze
die ook wel helemaal niet, maar die
lieve mensen willen geen nee zeggen
als je ze iets vraagt.

Het was allemaal heel bijzonder en
nou is het op de buis en jullie kijken er
gelukkig in groten getale naar, dus we
hebben het niet voor niets gedaan.

Mijn lievelingsherinnering was de morgen dat ik met Barry thee ging plukken
op die schitterende hellingen van die
plantages. Het is toch een bijzonder
voorrecht als je zoiets mee mag maken.
Maar toen we op weg waren en de
plantage naderden, begeleid door wat
een ‘fixer’ heet, die weet wat de afspraken zijn, zei onze producent: “Oh, maar
dit is een heel andere plantage dan we
hadden afgesproken”. Waarop de fixer
zoiets zei als, wat maakt dat nou uit,
een plantage is een plantage.

Thuis gekomen stapte ik voor een bijrolletje in een film, ‘Singel 39’ geheten
die u in het voorjaar te zien krijgt, in
de bioscoop dan. Ik speel de vader van
Lies Visschedijk, een fijne actrice en
een aangenaam mens. Ik ga ook op een
ingetogen wijze dood, dan weet u dat
vast.

Nou, wij vonden dat ook. Die twee
schattige vrouwtjes die er bij waren, en
die zagen dat wij er niets van bakten,
het is een hels werk, je staat op een
schuin aflopende helling, die mand
hangt aan je kop en je zweet je kapot,
en dan gooiden ze glimlachend hun
geplukte thee in onze manden. We hebben ze later nog een beetje extra geld
gegeven, zonder dat hun begeleider het
zag, anders steekt die het in zijn zak.

Terwijl ik dit schrijf hebben we het
gedoe rond de Televizierring, als u dit
leest heeft u dat allemaal al gezien, en
dan krijgen we nog 22 en 23 oktober
de twee Robert Long-avonden in het
Nieuwe Luxor.
Nee, ik heb de geraniums maar de deur
uit gedaan.
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

All Inclusive Kerst Busreis
naar Stadtkyll / Vulkaaneifel
Hotel am Park ***

mooi excursieprogramma naar de
Vulkaaneifel en Belgische Ardennen.
Gezellig kerstprogramma met
o.a. de heerlijke diners en livemuziek.

5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2018
nu al voor € 443,443,- p.p.

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €
tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
- p.p.
9,9,
11
Kerstmarkten va. slechts €
nthe
4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Dre
9,- p.p.
239,Hotel de Westerburcht va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,9,- p.p.
23
in Bonte Wever Assen va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,- p.p.
229,in Wunderland Kalkar va. €

Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

au
8 dg. Kerstcruise over de Don
- p.p.
8,
8,99
€
va.
MS Amadeus Silver al

Kerstcruise

over de romantische Rijn
MS Esprit **** superior luxe

ive autoreis
NIEUW 5 dg. More All Inclus
9,,- nu € 259,Wunderland Kalkar € 288,-

7 dagen van 21 t/m 27 dec. 2018
van € 1.298,1.298,- nu vanaf € 798,798,- p.p.

Zeelan d
More All Inclusive autoreizen
Korting
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

mooi vaarprogramma naar o.a.
Kerstmarkten in Mainz en Koblenz
Sfeervol cruiseschip met gezellig
kerstprogramma met heerlijke diners.

37% Korting

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR------------------

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

NIEUW KUNSTGEBIT? Profiteer nu!
Uw kunstgebit wordt
GRATIS gepolijst en
gecontroleerd
Wij betalen uw
parkeerkosten

Dit jaar zijn wij alweer 5 jaar aan de Gordelweg in
�o�erdam��oord geves�gd. �m dit met u te vieren
ontvangt u tot 31 december 2018 van ons bij diverse
behandelingen een cadeaubon van maximaal € 75,‐!
Bent u toe aan een (nieuw) kunstgebit, zit uw huidige
gebitsprothese niet helemaal lekker of hee� u last met
kauwen? Kom vrijblijvend langs voor advies en vier het
feest met ons mee! Zie de website voor alle info.

Peter van Gelder is
voor veel mensen een
vertrouwd gezicht
binnen on�e pra��j�

Gordelweg 152
�o�erdam (�oord)
010 ‐ 465 44 50
www.tppsophia.nl

SOPHIA

Openbaar vervoer: tramlijn 25, halte Schieweg

UW GEBITSSPECIALIST VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN

LAMINAAT

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

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

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

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
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Herinneringen aan meisje met springtouw
De foto in Ken je dit Nog van vier weken geleden riep bij velen herinneringen op.
Over de muurschildering van de dit jaar overleden Rotterdamse kunstenaar Co
Westerik aan het Haagseveer kregen we een aantal bijzondere reacties binnen.
Leest u zelf maar!

A.L. Willebrand-Hulsman: “Het is het politiebureau voor de renovatie. Ik heb daar ongeveer 23
jaar gewoond. Kreeg dan ook niet zo gauw een
bekeuring. Als je je naam moest zeggen. Voor het
bombardement woonden wij er al en ons huis was
ook in puin. Heerlijke paternosterlift.”

rentje met die kleine raampjes. Ik was toen 8 jaar.
In 1943 is mijn vader naar Westerbork gebracht
en nooit meer teruggekomen.”
David Hofman: “Dit is het Haagse Veer, waar
ik als negenjarige jongen in 1953 voor het eerst
heb gelogeerd. We woonden in de Pleretstraat,
Crooswijk. Totdat ik een schillenbakje voor onze
oude buurvrouw, die bij ons op de trap woonde,
naar de schillenboer wilde brengen en van de trap
viel en de een na laatste tree stuk ging. Dat vond
de huisbazin niet leuk en we werden een paar
maanden later uit de woning gezet. Ons gezin
bestond uit mijn moeder (weduwe) en twaalf
kinderen. Via het Crooswijkse volkshuis kwamen
we terecht op het politiebureau Haagse Veer om
de nacht door te brengen; dat werden twee weken.
‘s Morgens om 7 uur naar buiten naar familie en
school, ‘s avonds om 7 uur weer logeren. Toen
kregen we een huis in het nooddorp (het Gelderse
Dorp). De tweede keer op het Haagse Veer was in
1960 na een tienerfeestje. Ik had een paar drankjes op en was aardig aangeschoten. Toen ik in de
vroege nacht naar huis liep, zag ik een autodeur
open staan, ben ingestapt en vond ook nog de
contactsleutel. Maar doordat ik zonder licht reed,
werd ik snel aangehouden. Zo kwam ik voor een
lang weekend weer binnen bij mijnheer Blaauw.”

Leo van Bever: “Dit is voor mij helaas niet moeilijk. Mijn vader werd 23-12-1942 opgepakt en
naar het Haagse Veer gebracht. Mijn vader droeg
een ster met de letter J (jood). Een zogenaamde
premiejager heeft hem verraden, omdat de ster
stuk was. Dagen heb ik met mijn moeder aan
de stadhuiskant, staan kijken als de gevangenen
gelucht werden, naast de hoofdingang, bij het to-

Siem de Ligt: “Dit gebouw lijkt erg op het politiebureau Haagseveer. De punt rechts boven is de
dakgoot van het stadhuis. Vanaf 1982 werkte ik in
de regio Groot Rotterdam als vertegenwoordiger
voor ‘s werelds grootste persluchtleverancier.
De gebouwen van de gemeente hadden veel
persluchtinstallaties. Het hoofd van de facilitaire
dienst hield kantoor in het souterrain aan de zij-

Hetty Mous: “Ja, dit ken ik zeker nog. Als dochter
van een adjudant bij de verkeerspolitie heb ik
het vaak gezien, wanneer ik even mijn vader
gedag ging zeggen als ik in de stad was. Mijn
vader werkte tot 1964 op het hoofdbureau aan het
Haagseveer. Het touwtje springende meisje hing
daar aan de zijmuur van, wat mijn vader altijd ‘de
wacht’ noemde. Als ik het goed heb, is die afbeelding het werk geweest van Co Westerik. Toen het
nieuwe gedeelte aan het politiebureau Haagseveer
werd bijgebouwd, is het, meen ik, nog op een of
andere manier tentoongesteld ergens aan de Westblaak. Ik dacht op de hoek van het gebouw van
de Kamer van Koophandel dat daar in die jaren
nog gevestigd was. Ik hielp jaren later mee op
verkiezingsdagen, in het stembureau aan de Karel
Doormanstraat, in gebouw Atrium. Daar kwam
dan de heer Westerik ook zijn stembiljet invullen.
Er is op dit moment ook een tentoonstelling van
zijn bekendste werken.”

Ken je dit nog?

Nr. 175

Ken je dit nog? Weet u welke straat dit is? En wanneer zou deze foto ongeveer genomen zijn? Wat herkent
u op de foto? Heeft u bijzondere herinneringen aan deze plek of één van de gebouwen die u hier ziet? Wij
zijn weer nieuwsgierig naar wat u over deze raadplaat allemaal te melden heeft. Schrijf ons uw verhalen,
anekdotes en herinneringen. Dat kan via info@deoudrotterdammer.nl of naar redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.

kant van het stadhuis. Het was daar goed toeven
met planten, een mooi aquarium en zelfgezette
kofﬁe. Parkeren was in die tijd redelijk eenvoudig. Gewoon voor de deur met parkeerschijf, later
kwam de parkeermeter. Zodoende zag ik dit beeld
van de foto altijd als ik daar kwam.”
Ruud Kuipers: “Deze muurschildering stond
op de zijgevel van het oude politiebureau aan
het Haagseveer. Het `meisje met springtouw` is
gemaakt door Jacobus (Co) Westerik. Voor het
kunstwerk, gemaakt in 1976, stond zijn dochter
Christine model. Toen het politiebureau zowel
van binnen als van buiten helemaal verbouwd
werd, verdween tot groot verdriet van Westerik
de muurschildering. Op 10 september 2018 is Co
Westerik overleden op 94-jarige leeftijd.”
Hans Andeweg: “Mijn verhaal gaat nog verder
terug dan deze muurschildering. Het gebouw is de
oude zijvleugel van het politiebureau Haagseveer.
Ik ben daar geboren. Op de eerste verdieping
waren vroeger, voor 1962, dienstwoningen voor
personeelsleden van de politie Rotterdam. Ik heb
daar tot mijn zevende gewoond met mijn ouders
en vier jaar oudere broer. In 1962 moesten wij
verhuizen, omdat van de woningen dienstruimte
werd gemaakt. Begin jaren 90 is deze vleugel
gesloopt en vervangen door een stukje nieuwbouw, ingang Doelwater. De muurschildering
is toen verdwenen, maar volgens mij heeft een
dergelijke plaat ook symbool gestaan voor het
Hofplein kindertheater aan de locatie Westzeedijk. Tegenover de voormalige pakhuizen van Van
Gend en Loos.”
Janny van den Berg-Blaak: “Bij het zien van het
touwspringende meisje dacht ik: Haagse Veer,
hoek Coolsingel. Meteen wist ik het weer. Daar
ben ik een keer ongenadig onderuit gegaan. Ik
zat op de mulo en we hadden een excursie naar
Museum Boymans. Nu had ik net een nieuwe
wintermantel gekregen, gekocht bij C&A, waar
ik ongelooﬂijk blij mee was. Mooie grijze zachte
stof, ballonmouwen met grote manchetten,
kortom, ik was er helemaal weg van. Ik kreeg er
ook nog mooie glaceetjes (handschoentjes) bij.
Het kon niet meer stuk. De jonge meiden van nu
moeten er niet aan denken, maar ik was de koning
te rijk. En dus moest en zou ik die jas aan naar
Museum Boymans. Helaas was het die dag be-

hoorlijk warm. Het zal begin september geweest
zijn. Mijn moeder zei nog: “Kind, doe toch niet
die jas aan op de ﬁets, dat is toch gekkenwerk. Je
transpireert je wezenloos.” Maar ze sprak tegen
dovemansoren. Dus helemaal aangejurkt, plus
de glaceetjes, op de ﬁets naar het museum. En
inderdaad, ik had het bloedheet. Maar so far, so
good. Tot op de terugweg. Op de hoek van de
Coolsingel kon het soms ﬂink waaien en ja hoor,
toen ik daar ﬁetste was er een rukwind en ik
knalde met de ﬁets tegen de straat. Mijn jas was
lelijk beschadigd, mijn kousen kapot, m’n handschoentjes naar de ﬁlistijnen en een pijnlijke hand
en bloedende knie. Ik was in tranen, niet voor die
knie, maar over mijn mooie jas en glacees. Daar
was voor gespaard en nu was het mooi er ineens
af, wat zonde! Als ik nog wel eens langs die plek
loop, moet ik er altijd aan denken. Het maakte op
mij, als jong meisje indruk, vooral omdat we het
thuis niet breed hadden en er stevig in de bus was
geblazen voor die aankoop. Tja, andere tijden.”
J. Witkamp: “Dit is de hoek Doelwater/Coolsingel bij de voormalige vestiging van de KLM.
Daar kwamen de KLM bussen vanaf Schiphol
aan. De muurschildering staat op de gevel van het
politiebureau Haagseveer. Ik heb het vaak gezien,
ik stond daar met mijn taxi op de taxistandplaats
op klandizie te wachten, begin jaren zeventig.
Naderhand is het huidige deel aangebouwd en de
parkeerplaats verdwenen.”
Judith Clarijs-Bijsterveld: “Het touwtjespringende meisje stond op de oude zijvleugel van het
politiebureau aan het Doelwater. Ik heb er jaren
tegenaan gekeken toen ik bij de KLM aan de
Coolsingel werkte. De achterkant van het KLMkantoor keek hierop uit.”
Rosa van Abshoven-Moret: “Mijn broer, Piet
Moret, heeft het schilderwerk gedaan. Ik was
daar trots op en heb een krant bewaard waarin
daarover werd geschreven. Mijn andere broer,
Henk, heeft de ondergrond aangebracht. Hij had
een aannemersbedrijf.”
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BLONK

VERHUIZINGEN

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

ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

EXTRA VEEL KORTING BIJ MANGO
JOHNNY REMOTE
• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Past goed in iedere auto

6
12
km/u

km

17
50

TIGER 4

km/u

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

km

Van € 4.495,-

nu

1.500,
korting

voor € 1.795,-

km

1.000,
korting

nu

Van € 2.895,-

km/u

• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering
• Digitaal display, full-ledverlichting
en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

nu

voor € 2.995,-

1.100,
korting

17
55

FR-1

Van € 5.495,-

voor € 4.495,-

OPRUIMING E-BIKES EN SPEED PEDELECS
SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017 MET KORTINGEN TOT 25%

STROMER ST-1

• Gemakkelijk pendelen tot 45 k/u
• Ideaal voor woonwerkverkeer

45
180
km/u

km

QWIC N330.1
• Traploos schakelen
• Comfortabel ﬁetsen
• Lage instap

25
180
km/u

km

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
Laagjes 4, 3076 BJ Rotterdam (Zijkant Ardea Auto)

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 30 november 2018 en zolang de voorraad strekt.

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Wij merken dat het steeds vaker gebeurt
dat ouders een kind onterven. Daar
zijn vele redenen voor: het kind komt
al jaren niet meer langs of heeft geld
geleend, maar betaalt niet terug, er zijn
onzedelijkheden geweest of bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Een
onterfd kind heeft na het overlijden
van de persoon die hem onterfd vijf
jaar de tijd een beroep te doen op zijn/
haar legitieme portie. Is er nog een
langstlevende ouder dan is die wachttijd
vaak geen probleem. Is die er niet, dan
moeten de erfgenamen als ze niets doen
5 jaar wachten voor ze de erfenis uiteindelijk met zekerheid kunnen verdelen.
In het notariaat is men het het niet altijd
eens of ze onterfde kinderen wel of niet
(actief) moeten informeren over hun
onterfde status. Sommigen vinden van
wel, anderen menen de richtlijn te moeten volgen die zegt dat iemand die geen
erfgenaam is ook niet geïnformeerd
hoeft te worden. Wij stellen vaak voor
de legitimarissen (want zo heten ze dan)
wel te informeren en te vragen of ze een
beroep doen op hun legitieme portie.
De erfgenamen weten dan waar ze aan
toe zijn en kunnen de nalatenschap ook
daadwerkelijk afwikkelen. Sommige
erfgenamen willen dat niet en hebben 5
jaar geduld. Komt het onterfde kind niet
om zijn legitieme portie, dan hebben zij
meer. Geduld is een mooie zaak, maar u
moet wel de tijd hebben.
Heeft u vragen hierover of over andere
erfrechtelijke kwesties, maak dan een
afspraak met ons of kom eens langs op
bij een van onze erfcoach-spreekuren in
Spijkenisse of in Rotterdam-Schiebroek
(resp. 1e en 3e vrijdag van de maand).
Deze spreekuren zijn vrij toegankelijk.
Bel hiervoor: 010 3130823. Voor meer
info: www.akto.nu
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De eigen bijdrage zorg
het bedrag dat dan overblijft minder is
dan de maximale eigen bijdrage van €
2.332,60, dan snoept het CAK weer 8
procent af van het vermogen boven de
vrijstelling van box 3 zodat uiteindelijk de eigen bijdrage hoger uitpakt.

Met het oog op de toekomst
maak ik me zorgen over de
eigen bijdrage zorg die ik
moet betalen als ik huishoudelijke hulp ontvang of in een
verpleeghuis wordt opgenomen. Kunt u mij uitleggen of
mijn zorgen terecht zijn?
Allereerst nieuws over deze eigen
bijdrage. Iedereen die in 2019 hulp
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ontvangt van de gemeente
gaat vanaf 2019 per vier weken een
eigen bijdrage betalen van € 17,50,
ongeacht inkomen of vermogen. Dat
is vooral goed nieuws voor mensen
die een hoger inkomen hebben en gebruik maken van huishoudelijke hulp
of bijvoorbeeld dagopvang.

Ook hier is er goed nieuws: vanaf 1
januari 2019 hanteert het CAK niet
langer 8 procent van het vermogen
boven de vrijstelling in box 3, maar
4 procent.

De eigen bijdrage zorg bij opname in
een zorginstelling (via Wlz) werkt een
beetje anders.

lage eigen bijdrage en daarna in
principe de hoge eigen bijdrage. De
lage eigen bijdrage berekent het CAK
op basis van de bruto inkomsten van u
en uw eventuele partner en trekt daar
de betaalde belasting van af. Blijft er
minder over dan het maximum (€ 850
per maand) dan telt het CAK nog 8
procent van het vermogen boven de
vrijstelling in box 3 er bij op tot de
maximale bijdrage.

Na opname in een zorginstelling
betaalt u de eerste zes maanden de

Bent u alleenstaand of heeft u een
partner en heeft u gekozen voor een

Vrijstelling schenkbelasting
Voor je het weet is het 2019. Dus
laat het wat het doen van schenkingen betreft niet op het laatste
moment aankomen. Kinderen mogen
standaard in 2018 € 5.363 vrij van
schenkbelasting ontvangen. Geeft
u ze meer dan is er over de eerste €
123.248 (min het vrijgestelde bedrag)
10 procent schenkbelasting verschuldigd en over het meerdere 20 procent.
Alle anderen, ook kleinkinderen,
hebben slechts een vrijstelling van €
2.147 en betalen als ze meer krijgen
over het meerdere respectievelijk 30
en 40 procent schenkbelasting. Naast
de algemene vrijstellingen voor de
schenkbelasting kennen we ook nog
eenmalige grotere vrijstelling aan
kinderen tussen de 18 en 40 jaar.
Bovendien is er de zogenoemde ‘jubelton’ van €100.800 voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40
jaar die gebruikt wordt ten behoeve
van de eigen woning.
Geldigheidsduur cadeaubon
Cadeaubonnen zijn, als er geen
datum op staat, onbeperkt geldig.
Staat er een begindatum op dan is de
geldigheid maximaal vijf jaar vanaf
de datum van koop. Is de einddatum

van de cadeaubon korter geldig dan
een jaar, dan is dat niet redelijk en zal
de winkelier moeten aantonen dat de
korte termijn dat wel is. Dat kan zo
zijn bij consumptiebonnen of muntjes
voor een feest of festival.
Dochter neemt geld op van
en/of-rekening
Ouderenmishandeling kent ook
een ﬁnanciële component. Hebben
bijvoorbeeld moeder en dochter
een en/of-rekening zodat de dochter
boodschappen voor moeder kan doen
en geld opnemen indien nodig, dan
is dat prettig. Maar neemt dochter
(of zoon, of vriend) zonder te vragen
geld op voor zichzelf, dan kan sprake
zijn van ouderenmishandeling. Als
een goed gesprek niets oplevert, kan
de moeder in dat geval de rekening
leeghalen, een nieuwe rekening openen en als ze dat wil en durft melding
doen of laten doen bij Veilig Thuis.

alleenstaande-AOW, dan berekent
het CAK na zes maanden opname de
hoge eigen bijdrage. Deze hoge eigen
bijdrage wordt berekend over het
verzamelinkomen van de persoon die
is opgenomen (uit box 1, 2 en 3 van
twee jaar terug). Daarop komt in mindering: de betaalde belasting en een
aantal vrijstellingen, waaronder de
premie zorgverzekeringen, zakgeld en
een aftrek voor AOW’ers. Vervolgens
wordt er rekening gehouden met een
extra vrijstelling van 25 procent van
het inkomen boven de € 8.409. Als

(vooreenveiligthuis.nl of 0800 2000)
Bijwerken naast AOW
Heeft u AOW en krijgt u een baan
aangeboden, dan heeft dat voor uw
AOW of pensioen geen gevolgen.
Wel moet u rekening houden met
enkele ﬁscale regels. Een daarvan is
dat ook uw werkgever loonhefﬁngen
inhoudt uitgaande van het laagste
tarief. Zijn uw totale inkomsten meer
dan € 20.000 dan betaalt u eigenlijk
te weinig belasting. Bij de aangifte
inkomstenbelasting blijkt dan meestal
dat u een nahefﬁng krijgt. Tot €
34.000 is dat 5 procent, daarboven
is dat 18 procent. Het kan verstandig
zijn ervoor te zorgen dat u niet meer
verdient dan de grens van de ouderentoeslag € 36.346 in 2018. Onder
dat bedrag is de ouderenkorting €
1.414 daarboven slechts € 72. Een
euro teveel verdienen kost u € 1342
belastingvoordeel.

Van belang is verder nog dat het CAK
voor de berekening van de eigen bijdrage steeds kijkt naar het inkomen en
vermogen van twee jaar terug. Heeft
u een eigen woning, dan blijft deze
zeker twee jaar buiten beschouwing
van de eigen bijdrage.
Wilt u meer weten over de eigen bijdrage zorg en hoe die te voorkomen,
kom dan naar onze lezing: Erfrecht,
de eigen bijdrage zorg en bewind op
1 november in de Boekenberg te Spijkenisse of maak een afspraak bij ons
op kantoor. U dient zich hiervoor wel
van te voren aan te melden melden via
telefoonnummer: 010 3130823.

De tandarts verzekerd Verwacht u kosten te maken voor uw
gebit, bijvoorbeeld implantaten,
een frame, brug of kronen? Wacht
dan tot het nieuwe jaar als dat kan
en verhoog uw aanvullende verzekering en verlaag uw eigen risico
voor het nieuwe jaar, zodat deze
meer van de tandartskosten dekt.
Maak uw air miles op Oude
airmiles van voor 1 november
2003 vervallen per 1 november
2018. Doe er dus nog wat mee,
anders is het sparen voor niets
geweest. Op airmiles.nl kunt u
nakijken hoeveel air miles u nog
heeft en wat u ervan kunt kopen.
Geërfde auto verzekeren
Erft u een auto, zet deze dan uiterlijk na vijf weken op naam van de
erfgenaam. Doet u dit niet, dan is
de auto niet langer verzekerd en
draagt u zelf de kosten als u u met
deze auto schade veroorzaakt.

l

uw erfcoach en meer

l
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MODE
MODE VOOR

Viku Carpet cleaning

IEDER MOMENT

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

> 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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
Gebr. Van Klaveren, 010 - 2210250

Zaterdag 20 oktober:

SOMMERMANN DAG

Onze Sommermann collectie
laat u stralen de aankomende
wintermaanden.
Ons model showt u de hele dag
de nieuwe najaars collectie.
Bij aankoop vanaf €99,ontvangt u een luxe
Sommermann cadeau.

Bereikbaar met: Tramlijn 25

koffie en
gebakje sta
an
voor u klaar

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

Tel. 06-19160110 / 010-8485408
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen
en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

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

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.

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

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

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Tel.: 010-4194010

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Heeft u één slechte of ontbrekende tand?
L A AT U W E E R L AC H E N

IMPLANTOLOGIE - NARCOSE - OUD ROTTERDAMMER - 062018

Implantologie heeft
de laatste jaren
binnen de tandheelkunde een hoge
vlucht genomen.
Zowel praktisch als
esthetisch gezien,
biedt deze techniek
grote voordelen
boven bestaande of
traditionele (gebits)
protheses.

*Onder voorbehoud van
goedkeuring Infomedics

Een kroon op implantaat
brengt uitkomst!
Moderne tandheelkunde
en prothetiek bieden
volop mogelijkheden en
duurzame oplossingen
voor het geval u één
of meerdere tanden of
kiezen moet missen, zoals
bijvoorbeeld kroon- en
brugwerk op implantaten.
Een volledig ‘klik’gebit
Voor mensen met
extreme gebitsproblemen
of mensen die al
tandeloos zijn, is een
klikgebit de meest
ideale oplossing. De
gebitsprothese op
implantaten zit muurvast
en houdt het slinken van
kaken tegen.

Angstig voor een
implantaatbehandeling?
Bij ons kunt u ook onder
algehele narcose worden
behandeld. Zie ook:

Kennismakingsgesprek
Maak nu een afspraak
voor een vrijblijvend
behandeladvies en
begroting.

www.narcodent.nl

Van kosten die niet
worden vergoed, is
betaling in termijnen
mogelijk*.

Uw gebit
is ons visitekaartje!

www.smileclinic.nl

ONZE VESTIGINGEN
Gouda
Capelle aan den IJssel
Rotterdam Ommoord
Rotterdam IJsselmonde
Vlaardingen
Zwijndrecht
Dordrecht

Direct terecht!
Bel 010 - 760 5005

GRATIS
WAARDECHEQUE
ter waarde van E 50,te verzilveren na een volledige
(klik)prothesebehandeling.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Zwervers waren eerste gasten Hilton Hotel
Het Hilton Hotel in Rotterdam bestaat dit jaar 55 jaar. Ik was
betontimmerman bij het aannemingsbedrijf van Vliet en van
Dulst (vV&vD). Zij bouwden het kantoorpand voor de Nillmij aan
de Schiekade tegenover het Shellgebouw. Toen het gebouw werd
opgeleverd werd ik naar de overkant van het Weena gestuurd.
Daar was de bouwput voor het Hiltonhotel. vV. en vD. had het
slaan van de damwanden en het heiwerk aangenomen. Na het
heiwerk kwam alles voorlopig stil te liggen. Het echte bouwwerk
zou later pas worden aanbesteed.
Bij het ontgraven van de put kwam er
van alles te voorschijn. Aan Weenazijde, schuin haaks op de Coolsingel, een met een soort notenschillen
gevulde sloot. Men vertelde mij dat op
die plaats vroeger koffiebranderijen
hadden gestaan. Langs de Coolsingel
kwam een dikke laag klei op het veen
tevoorschijn, in die laag zaten veel
oude boomstronken.
Aan Ammanstraatzijde (daar stond
vroeger het doofstommeninstituut),
aan Weenazijde en aan het Coolsingel
werd een stalen damwand geheid.
Aan de Kruiskade tegenover Hotel
Centraal kwam een houten damwand,
want daar was het talud veel kleiner en
dus de druk lager.
Namens de opdrachtgever, de Hotelmaatschappij Rotterdam, was de
heer van Thijn als hoofdopzichter
aangesteld door het architectenbureau
Maaskant, van Dommelen, Kroos en
Ir. Senf,. Hij gaf leiding aan het uitzetten. Daartoe had hij een theodoliet.
Al op de eerste dag dat hij hem ging
gebruiken zag ik dat hij moeilijkheden
met het apparaat had. Nu studeerde
ik s’avonds op de HTS weg- en waterbouwkunde en hield van geodesie.
Dus naar hem toe om te vragen of ik
kon helpen. “Ja” zei hij. “Een cirkel
heeft toch 360 graden? Dit apparaat
gaat tot 400.” “O”zei ik, “U heeft een
Amerikaans apparaat. Morgen heb ik
de omrekeningstabellen voor U bij
mij”.
Het gaat mij in het kader van dit verhaal te ver om u uitleg te geven over
het verschil tussen grades en degrees.
Belangrijk was dat ik was opgevallen. Want nadat het werk gereed was
heb ik om praktijk redenen gesolliciteerd bij het Hoogheemraadschap
Schieland. Toen ik daar bijna een jaar
had gewerkt verscheen er in de krant

De officiële opening van het Hilton Hotel door
Conrad Hilton op 30 mei 1963.

een advertentie van eerder genoemd
architectenbureau, waarin gevraagd
werd om een opzichter voor de bouw
van het Hiltonhotel. Dus onmiddellijk
gereflecteerd en de naam van de heer
van Thijn genoemd. Die was er nog en
verklaarde dat hij die vent wel wilde
hebben. En zo werd ik daar derde
opzichter. Een nieuweling in het vak,
maar nieuwsgierig genoeg om te leren.
Glijden
De aannemer was Dura en zoon. De
Kluiver was de hoofduitvoerder. Om
bij te blijven bij de vaart der volkeren
besloten zij om de liftschacht te gaan
glijden. De ervaring hier opgedaan
heeft er toe geleid dat ik later voor
het glijden van de kantoortoren naar
de bouw van het provinciehuis te
‘s-Hertogenbosch werd gedetacheerd.
We gleden 4 meter per dag. Voor de
opvoer van het vlechtijzer en de beton
werd beneden een Soncolier opgesteld
en op de kist een stelling waaraan een
schijf voor de hijskabel. In het begin
kon de lierbediende zien waar de hijs
was en kon zien wat hij deed. Toen
de kist een paar dagen hoog was, viel
er buitenom een staaf betonijzer naar
beneden. Deze viel vlak naast de lier.
Dus werd er een luifel van dubbel
baddinghout over lier en bediende
heen gebouwd. Maar nu kon de lierbediende helemaal niet meer zien wat
hij deed. Dus werden er in de schacht
met lichtcellen melders aangebracht.
Was de hijs in de schacht dat had de
lierbaas groen licht. Was de lier bijna
boven dan oranje. Was de hijs op de
kist aangekomen dan zag hij een rood
licht. Voor de zekerheid was er ook
een eindafslag.
Avondzon
Op zekere dag sprong het licht zomaar
van groen op rood. Rood klopte wel
want de hijs was waar hij zijn moest.
Maar wat was het euvel? Niemand
begreep er iets van. De volgende dag
omstreeks dezelfde tijd hetzelfde fenomeen. Een van de timmerlieden op
de kist had een helder idee. Hij zag de
avondzon laag bij het stationspostgebouw staan. Hij klom naar beneden de
schacht in en zag de zon door een ten
behoeve van de liftdeuren aangebrachte sparing op de cel voor het oranje
licht schijnen. Aan de zonzijde werden
daarna jutezakken voor de sparingen
gehangen.
Soms kwam Daan Dura (de zoon) ‘s
nachts op de kist kijken Daar hielpen
de vlechters en timmerlieden hem snel

Het Hilton Hotel in Rotterdam bij de bouw in april 1963

van zijn sigaretten en sigaren af. Voor
het contact met beneden (er waren nog
geen handhelds) was er een omroepinstallatie.
‘s Nachts kon je van bovenaf het uitgaansleven bewonderen. Zo zag men
op een keer een automobilist een naar
huis lopende dame lastigvallen. Ik
verklap niet wat er allemaal geroepen
werd. Het heeft geholpen. De volgende dag echter was daar de directie
van Hotel Centraal. De gasten konden
niet slapen. Waarvan acte!
Zwervers
Het was 1963. Er lag sneeuw, het
vroor tot in maart. Het hotel moest
in mei open. In de gevels was nog
geen glas geplaatst. Om alles te laten
drogen werd er al gestookt en warme
lucht door het werk geblazen. De
zwervers waren dan ook de eerste
slaapgasten. Die deden ook hun behoeften. Omdat er nog geen toiletten
waren geplaatst deden ze dat vaak op
een krant. Dat waren de netten. In het
begin probeerden de uitvoerders en
ik ze het gebouw uit te werken. Natuurlijk lukte dat niet. Aan Weenazijde
eruit, dan aan Kruiskadezijde er weer
in. Dan de politie maar ingeschakeld.
Die wachtmeester was een wijs man.
Hij zei ons niet tegen iets onmogelijks
te vechten doch het proberen te sturen.
Hij liet ons alle zwervers verzamelen
in de wat de keuken moest worden.
Daar stonden ze op een rij. Hij pikte
de oudste er uit, wees op koperen
afsluiters op gasflessen die er stonden,
en zei “als er ook maar een stukje
koper of wat anders ontbreekt, dan
hang jij”. Er is door de zwervers niets
vernield of gestolen.
‘s Morgens kwamen de hulpuitvoerder
en ik bezems uitdelen. Zij veegden
zo hun slaapplaatsen schoon. Op een
avond zagen de hulpuitvoerder en ik
in een hoek waar de postzegelwinkel
zou komen, en waarin een stapel lege
cementzakken lag, die stapel bewegen.

Na verwijdering van een laag zakken
zagen wij daar iemand hevig liggen
te rillen. Hij had het zo koud. Wij
namen hem tussen ons in en brachten
hem naar een ventilatiekamer. Daar
was het lekker warm. Het lag er al
vol met zwervers. Zij hadden het
gezellig gemaakt door een theedoek
over een omgekeerde veilingkist te
leggen. Daarop lag een brood en stond
een kaars. Als je goed keek zag je bij
sommigen de rentekaart uit hun zak
steken. Dat waren degenen die overdag werk hadden.
Diefstal
Hadden de zwervers niets weggenomen, toen wij de badkamers aan
het inrichten waren verdween er van
alles. Toiletrolhouders werden losgeschroefd. Closetbrillen verdwenen
zomaar. Ten behoeve van Hilton staf,
mensen die vooraf uit Amerika waren
overgekomen, had ik de managersuite
al laten uitrusten met van alles wat
nodig was. Op een dag miste ik de
koelkast. Hoe was die verdwenen?
Sporenonderzoek toonde aan dat
de dakrand was beschadigd door de
beugels van een glazenwassers hangladder. De politie had de dader snel te
pakken. Maar de koelkast was al doorverkocht. Volgens de politie was de
huidige eigenaar te goeder trouw maar
adviseerde de zaak te laten rusten. De
koelkast was teveel beschadigd.
Opening
In mei was de opening van het hotel
door Conrad Hilton en zijn toenmalige
vrouw, Zsa Zsa Gabor. Het personeel stond in twee rijen en hield een
attribuut van hun vak of anderszins
omhoog. De koks vaak een pollepel.
De echtgenotes van de directieleden
en de staf liepen kortgerokt en gebukt
achteruit lopende, bloemen te strooien
Daaroverheen, daartussendoor en
onderdoor, liepen Conrad en Zsa Zsa.
Een hele vertoning. En wij zagen dit

alles van bovenaf aan.
Langs Weenazijde loopt een luifel.
Het was de bedoeling dat die luifel
ook op de kop langs de Coolsingel zou
komen. Maar dat ging toen niet omdat
het kanaal voor de aanleg van de
metro vlak langs het hotel liep. En de
damwand daarvan moet eerst getrokken worden. Daarom hebben wij op
de hoekpunten van de kop 2 maal 4
gecadmeerde bouten ingestort om later
dat stuk luifel te kunnen aanbrengen. Die luifel is er nooit gekomen.
Inmiddels zijn ook verdwenen de
koffieshop, het Seven Seas Restaurant,
de Wintertuin, de golden Ballroom en
het vijvertje in de entreehal. Dit laatste
heeft te maken met de Amerikaanse
aansprakelijkheidswetgeving inzake
vergoedingen. Stel je voor dat een
Amerikaan met een dronken kop in de
vijver tuimelt. Dat geeft in Nederland
weinig problemen maar in Amerika
voor een Amerikaansbedrijf wel.
Cul de sac
Wat ook nooit is uitgevoerd is de
plaats van de hoofdentree. Die is nu
aan de Kruiskade. Bedoeld was dat er
vanaf het Weena een cul de sac zou
komen voor de taxi’s. Vandaar leidde
een luifel je dan naar de hoofdingang
aan het Weenagevel.
Laatst was ik tijdens de Marathon van
Rotterdam in het hotel. Ik ontdekte
dat er nog veel meer inwendig is veranderd. Maar heel Rotterdam ziet dat
niet aan de buitenkant, het Hilton blijft
het Hilton, plek die iedere Rotterdammer kent.
E. Dijkhuizen
Puttershoek
e.dijkhuizen.001@hetnet.nl
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TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS
Partijen en verzamelingen uit binnen- en buitenland
Brons, zilver of goud. Alles is welkom

Munthandel Ritmeester

Kees Ritmeester - Tel: 06-26394828
Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis

Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3833,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

OP=OP

POSTZEGEL- en MUNTENVEILING
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl
www.rynmond.com

Onze volgende 80ste veiling wordt gehouden op
7 en 8 december 2018
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 27 oktober.
Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige
handen. Taxatie(s) op ons kantoor is gratis (na afspraak).
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het
gebieden buiten Europa betreft. Voor onze firma werken
uitstekende filatelisten (taxateurs) met een zeer goede reputatie.

Alleen op vertoon van deze advertentie:

GRUNDIG 8KG WASMACHINE

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

met 5 jaar volledige garantie
Nu voor

RIJNMOND

€ 659,-

gratis bezorgen
gratis verpakkings materiaal meenemen,
gratis aansluiten,
gratis oude apparaat meenemen

Bergweg Noord 38 - H, 2661 CR Bergschenhoek
Telefoon: 010-5213063

wassen - drogen - koelen & vriezen - keuken & koken - inbouwapparatuur

DRINGEND GEZOCHT CHINA
ALSMEDE ENGELSE
GEBIEDEN EN VOORMALIGE
KOLONIËN.
Ook aankoop mogelijk of indien
gewenst ter veiling met
RENTELOOS VOORSCHOT.

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen

Uniek concept
zorgeloos en
onafhankelijk wonen.
Met mogelijkheid butlerservice: Alle zaken waar u normaal
uw dochter of zoon voor om hulp vraagt, kunt u ook aan uw
persoonlijke assistent uitbesteden. Hulp bij administratie,
instellen van de telefoon, doktersbezoek of simpelweg regelen
dat de was gedaan wordt.

Bouw is gestart
prognose oplevering

eind 2019

15 studio’s en 2-kamerappartementen
in de wijk Oranjeburgh, Schiedam.
Vanaf € 139.500,- VON
Oppervlakte studio’s 34 t/m 49 m2

Ontwikkeling & realisatie

Verkoop
Thekla Trouw:

06 53 50 64 97

Schrijf u in op nassaustede.nl

Martijn Bruijs:

06 51 30 28 81
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De enige echte
De Oud-Rotterdammer ijsmuts

De enige echte
De Oud Rotterdammer sjaal

Zorg dat u voorbereid bent op een koude, gure winter! Met de enige echte De
Oud-Rotterdammer ijsmuts natuurlijk!
Ook leuk om cadeau te geven voor Sinterklaas, Kerst of verjaardag. En deze
muts past iedereen: one size fits all! Een muts van dikgebreide
topkwaliteit met geborduurd logo.

Naar buiten om te fietsen, te wandelen,
boodschappen te doen, de hond uit te
laten? Dan doe je in de herfst en winter
natuurlijk een sjaal om! En wat voor
eentje? De enige echte De Oud Rotterdammer sjaal natuurlijk! Loop er warmpjes bij of geef zo’n
geinige zwart-groene sjaal cadeau met de feestdagen. Deze
dubbelzijdige sjaquard gebreide sjaal met twee geborduurde
logo’s is stijlvol en uniek!

€ 16,95

€ 15,95

€ 29,95

€ 32,95

Sporen van Uschi K.
Dit boek van auteur Ad van den Dool
is het verslag van een speurtocht naar
het verleden van een heroineverslaafde
Duitse prostituée in de roerige jaren
tachtig en negentig in Rotterdam. Maar
het boek schetst ook een tijdsbeeld van
deze donkere periode. De schrijver, oud-journalist van het
Rotterdams Nieuwsblad, had inzage in een oud politiedossier
en reconstrueert dramatische gebeurtenissen van een kwart
eeuw geleden.

Rotterdam van vroeger en nu 2019 - kalender
Deze maandkalender biedt wederom
twaalf mooie foto’s
van Rotterdam
van vroeger en
nu. De maandkalender biedt ook
voldoende ruimte om op
elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

€ 20,99

€ 12,50

Het Grote Jaren 50 Boek
Het Grote Jaren 50 Boek is een verrassend fotoboek met korte verhelderende
teksten over de beleving van de jaren
50. In het boek staan maatschappelijke
veranderingen die de basis legden
voor onze huidige welvaart centraal.
Hoe lukt het de Nederlandse maatschappij op de
puinhopen van de oorlog een nieuwe samenleving te bouwen?
De jaren 50 roepen gevoelens op van herkenning en nostalgie.
Het was een tijd van zekerheden, waarin het gezag van kerk en
overheid nog vanzelfsprekend was.

De Oud Rotterdammer houdt je warm
deze herfst en winter. Niet met een
krant onder je jas, maar met zo’n
prachtige zwart-groene sjaal en een
heerlijk warme ijsmuts. Allebei met een fraai geborduurd De
Oud Rotterdammer-logo natuurlijk. Uniek en als combinatieset
goedkoper dan los.

€ 19,95

Rotterdam Scheurkalender 2019
De Rotterdamse Scheurkalender is weer
een ode aan de Maasstad geworden. De
liefde voor de stad druipt als vanouds
uit de poriën van deze alweer zevende
editie.Opnieuw met rubrieken als De
Rotterdamse Taal, humor en anekdotes, Rotterdam in beeld, citaten en oneliners, Rotterdamse
havens en liederen en gedichten.

Combiset van de enige echte
De Oud Rotterdammer muts en
sjaal

Een goeie bakker
Schrijver Aad Koster zette de
bedrijfsgeschiedenis van Van der
Meer & Schoep Brood en Banket
op een rij vanaf de oprichting door
Gerard Schoep in 1868. De vader
van Aad Koster was tot in de jaren zeventig directeur
van het bedrijf nadat hij in 1927 was begonnen als broodbezorger. Aad voerde het plan uit waar zijn vader nooit aan toekwam:
een boek schrijven over de geschiedenis van het bedrijf. Een
prachtig geillustreerd boek.
Voor velen een feest der herkenning.

Laurenskerk Rotterdam
Vanaf zijn zestiende jaar keek auteur
Jack Wereldsma vanuit zijn kamerraam
over de daken van de Pannekoekstraat
uit op de robuuste gestalte van de
Laurenstoren. Veel later schreef hij een
serie artikelen over de Laurenskerk. De
teksten zijn samengebracht in dit boek, in tien
feuilletons over de periode 2002-2012. Het boek vertelt over de
rijke geschiedenis van de Grote Sint Laurens.

€ 29,95

€ 12,50

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
De Oud Rotterdammer ijsmuts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(aangepaste verzendkosten)
De Oud Rotterdammer sjaal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(aangepaste verzendkosten)
De Oud Rotterdammer muts + sjaal (combiprijs) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(aangepaste verzendkosten)
Rotterdam Scheurkalender 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Maandkalender 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sporen van Uschi K.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Grote Jaren 50 Boek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Een goeie bakker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Let op: voor dit boek bedragen de verzendkosten 5,75 euro)
Laurenskerk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Ramblers Dansorkest (1944) –Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oma kan jij nog huppelen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gaten in de muur (dvd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€

16,95

€

19,95

€

32,95

€
€
€
€
€

15,95
12,50
20,99
29,95
29,95

€
€
€
€

12,50
17,95
12,95
10.00

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.
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Fotografie Cas Oorthuys in Fotomuseum

Cas Oorthuys (1908-1975) heeft altijd veel en vrijwel
aan een stuk door gefotografeerd. Hij is eigenlijk nooit
zonder toestel de deur uitgegaan. Uiteindelijk laat hij
een archief van bijna een half miljoen foto’s achter.
Rotterdam was een zeer geliefd onderwerp voor Oorthuys. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam hij
er vaak. In geen andere Nederlandse stad was de wederopbouw zo goed zichtbaar, in stenen en mentaliteit.
De Rotterdammers bouwden hun stad, die totaal in puin
lag, in een rap tempo weer op. Na jaren van ellende
door de oorlog, zag hij in de wederopbouw een hernieuwd optimisme. Er was weer licht, lucht en ruimte.
Deze elementen zie je letterlijk terug in zijn fotografie.
Dit najaar is zijn werk te zien tijdens de expositie ‘Dit is
Cas’ in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. (Zie
ook elders op deze pagina’s.)

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven?
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen,
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 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.

Dit najaar
Dit is Cas. Fotografie Cas Oorthuys

Rotterdam was een zeer geliefd onderwerp voor fotograaf Cas Oorthuys. Als geen ander fotografeerde hij de wederopbouw. Maak dit najaar kennis met Cas Oorthuys: fotograaf, optimist,
wereldreiziger en familieman met oeuvre dat zich kan meten aan internationale namen als Werner
Bischof en Robert Doisneau. Het werk van Oorthuys is te zien in het Nederlands Fotomuseum aan
Wilhelminakade 332 in Rotterdam. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Dit najaar
Reve Revue Schiedam: een hommage aan Gerard Reve

Dit najaar is Schiedam het toneel van de Reve
Revue, een literair festival dat draait om de
bekende schrijver en dichter Gerard Reve.
Meer dan 15 jaar lang verbleef Reve geregeld
bij zijn vriend Joop Schafthuizen in Schiedam.
Als Reve ter sprake komt blijken nog steeds
mensen herinneringen aan hem te koesteren. Het is inmiddels 25 jaar geleden dat hij
Schiedam verliet. Reve wordt samen met
Mulisch en Hermans gerekend tot de grote
drie naoorlogse schrijvers. De hoogste tijd om Reve de plaats te geven in Schiedam die hij verdient
en de verhalen van en over Reve met elkaar op feestelijke manier te delen. Het programma van
de Reve Revue bestaat uit een talkshow, expositie, filmmiddag, theatervoorstelling, schrijfworkshop, literaire wandeling en een huiskamerconcert. Het volledige programma is te lezen op www.
reverevue.nl

Dinsdag 25 oktober
Gratis taxatiedag voor Militaria in IJsselstein

Van 10.00 tot 16.00 uur is er bij Heritage Auctions Europe aan de Energieweg 7 in IJsselstein (tel.
030-6063944) een taxatiedag voor militaria.

Zondag 28 oktober
Mooi Weer & Zo speelt Romeo en Julia in Steenoven de Olifant

Openluchtvoorstelling van deze tussen publiek spelende theatergroep in het sfeervolle Rijksmonument steenoven de Olifant. Bij slecht weer is er warmere alternatieve locatie. Aanvang: 17.00 uur.
Zie ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Boeken via
www.leefgoed.nl/agenda.

Woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november
Kreadoe in Jaarbeurs
Utrecht

Wat zijn uw munten, penningen en bankbiljetten waard?

Wie nog oude munten, penningen of bankbiljetten heeft, kan binnenkort op drie locaties laten bepalen wat die
waard zijn tijdens taxatiedagen. Experts kunnen precies vertellen wat de huidige marktwaarde is. De drie experts
zijn Karel de Geus Muntveilingen BV Veldhoven (040-2123455), Romunt BV Roermond (0475-316010) en Mevius
BV Vriezenveen (0546-561322), samen goed voor 100 jaar kennis en ervaring! De taxatiedagen zijn op 6 en 20
november en op 4 december. Meer informatie: www.munttaxatie.nl. Zie ook elders op deze pagina’s.

Bejaarden & Begeerte in Islemunda

Bejaarden & Begeerte is een respectvolle voorstelling voor oudere jongeren en jongere ouderen die prikkelt om
lief te hebben, om te leven. Oscar Kocken en Lucas De Man pakken met hun zangeres (70+) nog één keer uit
met een flink offensief. Een intieme voorstelling over passie en liefde op latere leeftijd. De twee spelers raakten
geïnspireerd door hun eigen opa’s, die op hoge leeftijd wederom verliefd werden. Maandenlang spraken ze
met ouderen in het hele land over de liefde. Ze bezochten de mensen thuis, bij de bingo, in aanleunwoningen
en verzorgingshuizen en overal was men even openhartig. Met al deze verhalen maakten Kocken & De Man de
voorstelling Bejaarden & Begeerte, waarin zij laten zien dat het bloed bij ouderen heus nog wel stroomt daar waar
het niet gaan kan. Dat zij ook hun dromen hebben en verlangens. Een voorstelling vol muziek, film, tekst en soms
zelfs een dansje. Inmiddels meer dan 250 keer gespeeld, nu voor het laatst op tournee! Op 1 november te zien in
Islemunda. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Calandkoor geeft najaarsconcert

In de Sint Caeciliakerk aan de Zocherstraat in Rotterdam is zondagmiddag 25 november een najaarsconcert te
beluisteren van het Calandkoor. Het koor staat onder leiding van Marlous Smit jr. De zaal is open om 14.00 uur.
(Zie ook elders op deze pagina’s.)

Gratis taxatiedag voor Militaria in IJsselstein
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onderscheidingen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee doen? Die oude degen aan de muur, zou
dat nog wat zijn voor de liefhebber? U bent niet de enige met vragen over militaire spullen. Het ligt er al jaren
maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions Europe een gratis
taxatiedag voor alle zaken die met de militaire wereld, WOI en WOII te maken hebben. Laat u verrassen en kom 25
oktober naar IJsselstein waar onze taxateurs tussen 10.00 en 16.00 uur voor u klaarstaan. Tevens kunt u adviezen
krijgen bij verkoop. Denk daarbij ook aan de internationale veilingen.

Creatieve inspiratie opdoen tijdens
workshops en shoppen. Dat kan
ook dit jaar weer op de creatieve
beurs Kreadoe in de Jaarbeurs In
Utrecht. Vijf dagen activiteiten.
Dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Toegang vanaf 10,50 per
persoon.

Donderdag 1 november
Bejaarden & Begeerte in Islemunda

BEJAARDEN & BEGEERTE door Het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden. Donderdag 1
november, 14.30 uur Locatie: ISLEMUNDA, Herenwaard 17, IJsselmonde Tickets: €5, via 0104230192 of www.islemunda.nl

Zaterdag 3 november
Korting! Muziek uit de jaren 50 en 60 met o.a. Maarten Spanjer

Motions-zanger Rudy Bennett, acteur/schrijver Maarten Spanjer en presentator Arno Smit nemen
u mee naar de jaren vijftig en zestig aan de hand van aanstekelijke, herkenbare hits uit die tijd.
Soms om naar te luisteren, soms om lekker mee te zingen. Zaterdag 3 november 20.15 uur, Isala
Theater, Capelle a/d IJssel. Lezers
van de Oud Rotterdammer krijgen € 5 korting met de actiecode
MUZIEK. Normaal € 26,50 / €
25,50 (CJP/65+) - lezers Oud
Rotterdammer € 21,50 / € 20,50
(CJP/65+). Bel 010-4586400 of
mail naar info@isalatheater.nl.

Dinsdag 16 oktober 2018
De Oud-Rotterdammer - De Krant voor de 50-plusser		

pagina 13

Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Shanty Festival 2018 in De Doelen

Zondagen 4, 11 en 18 november
Havenstadoperette viert 60-jarig bestaan

De Havenstadoperette bestaat 60 jaar en daarom brengen ze u in een vrolijke mix
musical (heibel) en operette (romantiek). Het belooft een gezellige middag te worden met
medewerking van de vaste solisten bariton Marco Louwman, mezzosopraan Annelies Prins,
sopraan Marjoleine Schaap. De muzikale leiding is in de bekwame handen van Mathieu Smit. De
voorstellingen zijn: zondag 4 november in Romeynshof (Ommoord), zondag 11 november in de
Buurvrouw (voorheen de Castagnet) in Schiebroek en zondag 18 november in De Tuyter (Krimpen
aan den IJssel). Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Kaarten á € 15,00 incl. 1x koffie/thee te
bestellen via: www.havenstadoperette.nl; D. Wezenaar 010-2122307; G. Molendijk gmr@kpnmail.
nl

Shantykoor De Hoeksche Waard onder leiding van Paula van Wanrooy, De Brulboei uit Zwijndrecht (o.l.v. Anny
van Wanrooy) en De Hoekse Tranentrekkers zijn er wederom bij tijdens het Shanty Festival in de Doelen. Met
deze koren ontstaat er een geweldig gezamenlijk harmonieus muzikaal concept, waarin plaats is voor zowel
traditionele shanty’s als zeemansliederen. Kom lekker meezingen en meedeinen op deze gezellige en muzikale
woelige baren op zondag 18 november 2018 in de Grote Zaal van de Doelen.

Dinsdagen 6 en 20 november en 4 december
Taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten

Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en bent u benieuwd naar de waarde ervan? Op
drie verschillende locaties zullen komende periode kosteloze taxatiedagen van munten, penningen
en bankbiljetten gehouden worden. Uw munten, penningen en bankbiljetten worden kosteloos getaxeerd op basis van de huidige marktwaarde. U kunt terecht op: dinsdag 6 november in Restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten, dinsdag 20 november in v.d. Valk Hotel, Zijdeweg 54,
Wassenaar, dinsdag 4 december in v.d. Valk Hotel, Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel,
telkens van 11.00 tot 16.00 uur. De vraag: “Wat zijn uw munten waard?” kan dan beantwoord
worden! Inlevering ter veiling is mogelijk of eventuele verkoop na legitimatie.Meer informatie
www.munttaxatie.nl

Zaterdag 17 november
Rotterdamse Postzegelbeurs

Zaterdag 17 november organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de Rotterdamse
postzegelbeurs. Locatie en tijd Restaurant de Gulle Gans - Tomas Mannplaats 150, Rotterdam
Ommoord. Open van 10.00 tot 16.00 uur. Vele stuiverboeken aanwezig, restanten verkoop, Nieuwtjes dienst. Veiling met leuke kavels om 14.30 uur. Kavels zijn te bezichtigen vanaf opening beurs.
Parkeren en toegang is gratis. Nadere info: W. van Leijden, tel: 06-22184304. Iedere bezoeker
krijgt een gratis lot met kans op een stokboek met 60 zwarte pagina’s.

Zondag 18 november
Shanty Festival 2018

Na de zeer grote successen van de eerdere
Shanty Festivals in de Doelen organiseert De
Zondagochtendconcerten dit geweldige muzikale feest op veler verzoek nogmaals! Kaarten
à € 14,- zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via tel. 0104225244.
Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 uur,
aanvang concert 11.00 uur.

Zondag 25 november
Najaarsconcert Calandkoor

Het Calandkoor geeft op 25 november, met medewerking van Zanggroep Expressif, een najaarsconcert in de St. Caeciliakerk, Zocherstraat
90 te Rotterdam. De algehele muzikale leiding is in handen van Marlous Smit Jr. De zaal is open vanaf 14.00 uur en kaarten zijn á € 12,00
(incl.consumptie) aldaar te verkrijgen, of te reserveren via Ramperti@
kpnplanet.nl.

Celebrating 75 years Army Air Force Band

Bill Baker’s Big Band wordt voor dit zeer speciale concert in De Doelen
uitgebreid met een string section en een french horn, precies zoals
destijds de A.A.F Band van Glenn Miller. Beleef het mee tijdens het zondagochtendconcert in de
Doelen. De 40 muzikanten van Bill Baker’s Big Band CELEBRATING 75 YEARS ARMY AIR FORCE
BAND. Dit mag u niet missen! Kaarten à € 14,- zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.
nl en via tel. 010-4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00
uur.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Genieten van muziek van Glenn Miller

Het is 75 jaar geleden dat Glenn Miller vrijwillig in dienst trad om zijn land te dienen. Uiteraard kwam hij terecht
bij een van de muziekkorpsen, daar richtte hij zijn beroemde Big Bandformatie op. Hij vertrok in juni 1944 met
zijn band naar Engeland om de aldaar gestationeerde Amerikaanse troepen te vermaken. Dit om hen een thuisgevoel te geven. Hier in Nederland luisterde men toen in het geheim naar de Engelse BBC, alwaar de band te
beluisteren viel. Nu, 75 jaar later, behoort de muziek die Glenn Miller bracht tot de klassiekers. Wie kent ze niet:
Little brown jug, Tuxedo junction, Long ago and far away, In the mood enzovoorts.

Beleef de jaren 50 en 60 opnieuw!

Motions-zanger Rudy Bennett, acteur/schrijver Maarten Spanjer en presentator Arno Smit nemen u mee naar
de jaren vijftig en zestig aan de hand van aanstekelijke, herkenbare hits uit die tijd. Soms om naar te luisteren,
soms om lekker mee te zingen. Onder andere Reason to believe, This strange effect en Peggy Sue komen voorbij, net als eigen muziek van The Motions. De livemuziek wordt gelardeerd met korte verhalen, herinneringen
en foto’s. Rode draad: de opstandigheid van de ‘bofkontengeneratie’. Eigenwijs in de nozemtijd, opstandig in de
swinging sixties. En nu? Gaan we nu als brave pensionado’s achter de geraniums zitten? Deze mannen in ieder
geval niet. Rot op met die geraniums! Voor en na de voorstelling wordt een expositie opgesteld door Museum
RockArt. Deze bestaat uit bijzondere affiches, gitaren, cd’s, lp’s en boeken uit de Nederlandse popgeschiedenis
vanaf de jaren 50 tot heden.

Muzerette in Majeur

Muzerette in Majeur. Zo heet het jubileumprogramma dat de Havenstadoperette in november drie keer op de
planken brengt ter viering van het zestigjarig bestaan. Bezoekers krijgen een musical en romantische operettemuziek voorgeschoteld. De optredens zijn in de Romeynshof in Ommoord (4 november), De Buurvrouw in
Schiebroek (11 november) en in De Tuyter in Krimpen aan den IJssel. Kaarten kosten 15 euro per persoon.
Meer informatie: zie elders op deze pagina’s.

Bijzondere versie Romeo en Julia in steenoven

Zes acteurs van het Rotterdamse theatergezelschap Mooi Weer & Zo spelen zondag 28 oktober de door hen
bewerkte klassieker in de ambiance van Rijksmonument Steenoven de Olifant. Passie slaat om in geweld; frictie
onstaat tussen het oordeel van het individu en de maatschappij; toeval en noodlot. De veldoven wordt voor
een select publiek omgebouwd tot openluchttheater met zitplaatsen. Het kan dus fris zijn en de vloer is niet
hogehakkenproof. Bij slecht weer is er een alternatieve locatie. De voorstelling begint om 17.00 uur en kost €
39,50 inclusief drankjes en hapjes. Boeken voor de voorstelling en een eventueel theaterarrangement na afloop
(€ 19,50) in Restaurant & theehuis De Dames, gaat via www.leefgoed.nl/agenda Leefgoed de Olifant vindt u
midden in de natuur op een kwartiertje van het centrum van Rotterdam. Parkeren is altijd gratis bij Restaurant &
theehuis De Dames, Groenendijk 325.
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Geldig t/m zaterdag 20 oktober 2018

Gamba
wokschotel
Nu 100 gram van
€2.49 voor slechts

Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!
Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

€ 1,99
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
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

- 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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

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

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.

Style

yardenhuis Beukenhof
Een bijzondere plek om afscheid
te nemen, dankzij de rust van
de omgeving en de warme,
eigentijdse inrichting. Ons
uitvaartcentrum, crematorium
en begraafplaats, grenzend aan
Rotterdam-Noord, Delfshaven
en Overschie, zijn vanuit de
hele regio goed bereikbaar.

by Vreugdenhil

Totale opheffingsuitverkoop
alles tegen bodemprijzen, alles moet weg!

Kwaliteit & gastvrijheid
Onze locatie biedt vele mogelijkheden die aansluiten bij de
hedendaagse uitvaartwensen.
Wij begeleiden u graag bij het
verzorgen van een persoonlijk
en waardig afscheid voor uw
dierbare.
Waar style en kwaliteit
elkaar ontmoeten!
Gratis parkeren voor de deur

Buijs Ballotstraat 51, 2693 BD s Gravenzande
T: 0174-417947 (geopend van woensdag t/m zaterdag)
www.stylebv.nl

JAARBEURS | UTRECHT
31 OKT T/M 4 NOV 2018

yardenhuis Beukenhof • Burgemeester van Haarenlaan 1450
3118 GR Schiedam • T 088 927 2250
yardenhuis.beukenhof@yarden.nl • yarden.nl/beukenhof

ZONDAG 25 NOVEMBER & ZATERDAG 29 DECEMBER
DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
DICHTER BIJ EEN NIEUW STUK NEDERLAND EN EEN HAVEN
IN AANBOUW KUNT U NIET KOMEN.
ZONDAG 4 NOVEMBER & ZONDAG 16 DECEMBER
UNDER THE BRIDGE
IN NAVOLGING VAN DE SUCCESVOLLE VOORGAANDE EDITIES,
ORGANISEREN WE WEDEROM EEN AANTAL UNIEKE BRIDGEDRIVES
OP HET WATER.
VRIJDAG 14 DECEMBER
KERSTMARKT DINNER CRUISE
BEZOEK DE KERSTMARKT IN DORDRECHT ‘BY NIGHT’ EN GENIET
ONDERWEG VAN EEN HEERLIJK BUFFET!
ZATERDAG 15 DECEMBER & ZONDAG 16 DECEMBER
KERSTMARKTCRUISE
COMBINEER UW BEZOEK AAN DE KERSTMARKT IN DORDRECHT
MET EEN KERSTBRUNCH OP HET WATER.
WOENSDAG 26 DECEMBER
HIGH TEA CRUISE KERSTEDITIE
EEN ONTSPANNEN MIDDAG OP HET ROTTERDAMSE WATER MET
EEN HEERLIJK HIGH TEA BUFFET!

Het grototvastne de
even
benelux

MAANDAG 31 DECEMBER
NEW YEARS EVE CRUISE
LUID HET NIEUWE JAAR IN OP ÉÉN VAN DE MOOISTE LOCATIES
VAN ROTTERDAM AAN BOORD VAN ÉÉN VAN DE LUXE SCHEPEN
VAN REDERIJ SPIDO.

KOOP NU JE KAARTJE
MET ¤ 2,50 KORTING OP

KREADOE.NL

MIS DE THEMACRUISES EN
DAGTOCHTEN VAN SPIDO NIET!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 88
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‘Amen!’ galmde het door de kerk
Ik haal mijn exemplaar van DOR bij onze overbuurman Jumbo.
Soms mis ik er daardoor één. Zo herinner ik mij geen oproep om
belevenissen met of rond de Laurens door te geven. Ik heb er
echter wel een paar.
Als braaf gereformeerd kind van onder
de tien, ging ik in de jaren dertig herhaaldelijk met mijn ouders mee naar
de Bergsingelkerk. Ik wist natuurlijk
wel van de Laurens; daar stuitte je
onontwijkbaar op als je gezinsmatig
ging stadten. Maar ik kwam daar toen
nooit binnen. Één keer maar, en die
herinner ik mij nog goed. Een lievelingstante trouwde met een hervormde
weduwnaar, uit de Achterhoek afkomstig, en zelf was zij met haar broers en
zussen óók hervormd (op mijn, door te
trouwen met mijn vader, gereformeerd
geworden moeder na).
Geen minkukel
Tante liet haar huwelijk deftig in de
Laurens bevestigen (1935?). En zo
jong als ik was, ook ik mocht mee.
Ik was hevig onder de indruk van dat
geweldige gebouw. Wat een verschil
met de Bergsingelkerk. Al is dat ook
geen minkukel. Hij is niet voor niets
intussen op de Rijksmonumentenlijst
geplaatst.
We zaten statig binnen het koperen

hek, en ik hoorde daar de dominee
liturgisch galmen. Zijn weerkerende
‘Amen’ deed me wat; van binnen deed
ik met hem mee. Op een moment liet
hij wéér dat mij imponerende ‘Amen
horen en ik zei het hem met heel mijn
ziel na, èn met mijn heldere jongensstem. Ik schrok tegelijk verschrikkelijk. Want wat een geluid steeg
daardoor omhoog. Héél hoog; en
weergalmend in het koor.
Kort en goed: de hele bruidsstoet wist
tegelijk, wie er ook aanwezig was
geweest, en ik werd daar natuurlijk op
aangesproken. Want wat ik daar had
gepresteerd, was natuurlijk om te lachen, gieren, brullen, maar never nooit
tolerabel. Ik zou in deze kerk nooit
zo’n duidelijk geluid meer mogen
laten horen.
Daar kwam het ook niet meer van.
Een paar jaar later was het gedaan met
de Laurens, en met mijzelf was het op
die dag bijna gedaan gewéést,- en wij
vertrokken in 1941 uit woningnood
naar Breda.

Jeugddienst
Kwam het er dus duidelijk niet meer
van? Het werd 1973, het jaar van de
oliecrisis. In de Adventstijd, half december werd er een jeugddienst in de
Laurens gehouden, ditmaal georganiseerd door een plaatselijke ‘scoutinggroep’, en waarin Akela, de latere
dominee Jan Soethoudt, een leidende
rol speelde. Die had mij Nunspeet uit
genodigd om in deze dienst te komen
voorgaan. Ik bekleedde als predikant
inmiddels een topfunctie op levensbeschouwelijk gebied in Scouting
Nederland. En daar stond ik na zo’n
40 jaar opnieuw in de Laurens, nu boven op de kansel, en kon en mocht en
moest daar luidkeels en onverschrokken mijn “Amen” laten horen.
Bewegelijk ventje
Op enigszins vergelijkbare wijze
verging het mij zo met de Bergsingelkerk. Als kind zat ik daar met mijn
vader vaak in de bank, vlak voor de
verpleegsters van ziekenhuis Eudokia
(’Welbehagen’, mooie naam: zie de
Engelenzang uit Lukas 2: ze hadden
daar, net als de Heer, in zieken en
zorgbehoevenden een welbehagen). Ik
was nogal een bewegelijk ventje, en
hoewel blijkbaar aardig populair bij de

Naar de Laurenskerk...

‘zusters’, ik moest me toch wèl rustig
houden. Na het grote bombardement
ben ik daar nauwelijks nog geweest.
Ja, in 1949, als jeugdig theologiestudent, met het oog op een actie op het
Noordplein. Tot enkele leden uit die
oude tijd mij in de eerste jaren van de
nieuwe eeuw op het spoor kwamen,
als emeritus wonend in Oud-Beijerland. Een paar afspraken waren zo gemaakt, en daar stond ik me na 60 jaar
weer druk te maken in die prachtige
Bergsingelkerk, nu niet in de bank uit
mijn kindertijd, maar hoog boven in
de monumentale preekstoel.

Mooi geweest
Kort geleden trof ik ergens nog weer
een paar mensen uit de kerkenraad van
toen. Die me vroegen om alsjeblieft
toch nog eens te komen preken. Maar
mijn eerste preek hield ik in mei 1952
in Nieuwe Krim, mijn laatste in augustus 2013 in Strijen. ‘t Was dunkt me
mooi geweest.
Jelke van Wattum
jel-van-wattum@hetnet.nl

Door een goed clubblad weet je alles
Het clubblad op papier behoort tot de dingen die we vrijwel nooit
meer zien. In het hedendaagse amateurvoetbal hebben de meeste verenigingen nog slechts een gevouwen A4-tje als tastbaar
mededelingenblad. Veruit de meeste verenigingen hebben sinds
de entree van de computer hoogstens nog een digitale nieuwsbrief of ze geven helemaal geen verenigingsorgaan meer uit. Dit
hebben we duidelijk gemerkt gedurende het nog lopende project
´Digitalisering clubbladen´ van het Nationaal Archief.
Door het zeldzaam worden van
bewaarde clubbladen verdwijnt als we
niet oppassen een groot stuk geschiedschrijving voor de toekomst. Dat is
een logisch proces in de tijd. Het is
nu al zo dat de meeste aangeschreven
verenigingen vrijwel niets in bezit
hebben. Vaak wordt dan in de praktijk

doorverwezen naar ‘Ome Jan en Tante
Truus die misschien nog wel iets van
de club op zolder hebben liggen’.
Eeuwig zonde
In de praktijk blijkt dan met grote
regelmaat dat veel spullen in de loop
der jaren zijn verdwenen. Onder

Clubbladen hielden ons op de hoogte en kunnen ons ook nu nog veel leren

Iedere vereniging had een clubblad

het mom van ‘Wat moeten we met
die oude papieren’ zijn zo bij veel
verenigingen stapels geschiedkundig
waardevolle documenten achteloos in
een container gegooid. Dat is eeuwig
zonde, want er zijn pareltjes in omloop
geweest. Clubbladen waarin tot in
detail wedstrijden zijn beschreven
en waarin maandelijks een keurige
opsomming stond van welke personen
zich in de voorliggende maand hadden
aangemeld als lid.

chine worden uitgetikt. Daarna volgde
het stencilen met de stencilmachine,
die in de regel ergens in het clubhuis
stond opgesteld. Dat moest dan nog
allemaal stuk voor stuk gebeuren, dus
zeker als je een grote vereniging had
was je daar wel even mee bezig. De
laatste stap in het proces bestond uit
het handmatig adresseren en frankeren
van alle bladen voor ze de volgende
dag naar het plaatselijke postkantoor
werden gebracht.

Geen sinecure
Het produceren van een clubblad was
zeker in de vroegere tijd geen sinecure. Eerst moest het hele blad door de
redactie op een ouderwetse typema-

Project
Zoals eerder in dit artikel geschreven, loopt er momenteel een project
om zo veel mogelijk clubbladen van
zoveel mogelijk verenigingen aan

de vergetelheid te onttrekken. Indien
u nog iets heeft liggen, waar u niets
meer mee doet, is het misschien het
overdenken waard de spullen onder
verwijzing naar dit artikel af te geven
bij het Stadsarchief Rotterdam. Daar
kan alles van papier professioneel
worden bewaard onder de praktisch
best mogelijke omstandigheden. Het
bezoekadres van het Stadsarchief is
wekelijks van dinsdag tot vrijdag,
Hofdijk 651 in Rotterdam. De ingang
is vlak bij het Station Hofplein.
René Schouten
reneschouten1977@hotmail.com
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Zo heerlijk heeft u
nog nooit gezeten!
Fitform Wellness Fauteuils. Uw welzijn, onze passie!

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

De Lange Ontruimingen
Voor het ontruimen en
bezemschoon opleveren van
huizen, zolders, schuren etc.
Wij komen vrijblijvend
langs voor GRATIS offerte!
Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com

Tijdens de oktober woonmaand trakteren
wij op een zeer aantrekkelijke aanbieding!
Bij aankoop van een Fitform Wellness Fauteuil op maat ontvangt
u een luxe accessoire* t.w.v. max. € 499,- helemaal gratis!
Wilt u samen genieten van het zitcomfort van Fitform, dan
ontvangt u de 2e Fitform-fauteuil voor de helft van de prijs!
Fitform:
• 100% maatwerk
• volledig ergonomisch verantwoord
• ècht Nederlands kwaliteitsproduct
• al meer dan 75.000 tevreden be’zitters’
• ook met sta-opfunctie leverbaar
Kom met deze advertentie naar de
winkel voor een proefzit in 1 van de vele
verschillende Fitform Wellness modellen!
Uw Fitform dealer:

Uitvaart basis € 2750,- Uitvaart compleet € 3695,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

plechtigheid en condoleance,
condoleance boek, bloemen,
koelingskosten, kosten crematie,
aangifte overlijden.

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

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

Gratis par
keren
voor de d
eur!

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

* U heeft keuze uit bijvoorbeeld: stoelverwarming, elektrisch bedienbare hoofdsteun of lendensteun,
draaiplateau, luxe hoofdkussen of diverse andere mogelijkheden. Deze actie geldt alleen voor
de Fitform Wellnesscollectie gedurende oktober. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Je bent nooit te oud om te beginnen!
Kom te weten wat er in uw wijk te doen is,
versterk uw digitale vaardigheden of ontmoet
andere mensen. Gezellig met uw kennissen of
alleen, wij staan voor u klaar!
Ouderen in de wijk is een initiatief van Bibliotheek
Rotterdam dat zich richt op AOW-gerechtigden en
samenwerkt met verschillende buurtorganisaties.
Ouderen in de wijk is momenteel actief in de gebieden
Feijenoord, IJsselmonde, Delfshaven en het Centrum.
Elke maand houden we u op de hoogte van activiteiten in
de wijk, zoals bewegen op muziek, spelletjesmiddagen,
aanschuifmaaltijden, creatieve activiteiten, wandelen,
digicursussen, voor elk wat wils.
We hopen u gauw te mogen verwelkomen bij de activiteiten.

www.bibliotheek.rotterdam.nl

“Ik doe heel vaak mee met activiteiten die
georganiseerd worden door de bieb. Vorige keer
was er bijvoorbeeld een lezing, dat was heel
interessant. Ook ben ik een keer mee geweest
naar de open dag van het Gemeentemuseum.
Culturele dingen spreken mij aan.’’ (Irvin Gill, 75)

☞ Wilt u zich aanmelden of meer
informatie ontvangen?

Bel naar Jolanda de Bus (06-22938312)
of stuur een e-mail naar
ouderenindewijk@bibliotheek.rotterdam.nl

Voor meer informatie:

www.bibliotheek.rotterdam.nl/ouderenindewijk
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Nachtdienst voor Van Gend en Loos
Vuile viezerik!! Ik schreeuwde
het uit van schrik en kwaadheid naar die kerel op dat
grote parkeerterrein. Het was
aan het eind van de jaren
vijftig. Ik was als klein manneke van een jaar of tien, na
mijn taak als misdienaar bij
het avondlof in de grote Kathedraal aan de Westzeedijk,
op weg naar mijn huis in de
Breitnerstraat.
Het was een uur of acht op een
winteravond en erg donker op die weg
met weinig lantaarns. Ik liep op een
drafje, want ik voelde me er niks op
mijn gemak. Donkere schimmen van
kerels bewogen zich tussen de bomen
en struikgewas op het Melkkoppad
tussen het Rosarium en het openluchttheater. Mijn hart klopte in mijn keel.
In de verte, bij de achtertuinen van de
Westersingel waar hoge populieren
stonden, klonk het naargeestig geroep
van een uil. Het accentueerde het
desolate gevoel dat ik daar in die omgeving altijd had, zo in het donker. Zo
snel als ik kon draafde ik door en pas
bij de weg, die nu het Museumpark
heet, haalde ik opgelucht adem. Hier
was het alweer wat lichter en de boel
wat beter te overzien. Nu alleen nog
het grote parkeerterrein in de buurt
van de Jongkindstraat oversteken.
Een overblijfsel van de E55, een grote
wereldtentoonstelling in Rotterdam.
En daar zag ik de man half over zijn
ﬁets gebogen staan. Kennelijk bezig
met zijn achterlicht en bereidwillig als
ik altijd was om te helpen liep ik wat
dichterbij. “Doet ie het?’’, vroeg de
man. “Nee,” zei ik, “misschien moet u

wat harder aan het voorwiel draaien.”
Maar dat was helemaal niet waar die
kerel mee bezig was. Terwijl hij zich
oprichtte, frommelde hij wat bij de
gulp van zijn broek waar zijn geslacht
duidelijk zichtbaar was. “En zit er al
wat haar op?”, vroeg ie mij met een
gemene grijns. Ik had geen idee waar
hij het over had, maar schrok me een
ongeluk. Als een speer vloog ik er
vandoor en pas in de buurt van restaurant Old Dutch bij de Rochussenstraat
durfde ik me om te draaien. Toen ik
zag dat ik op een veilige afstand was,
al in de buurt van mijn straat, riep ik
de nodige scheldwoorden en verwensingen om mijn opgekropte gemoed
wat lucht te geven. De man trok zich
er niks van aan, haalde zijn schouders
op, stapte op zijn ﬁets en reed weg.
Zonder brandend achterlicht. Ik heb
ervan geleerd dat ik nog harder naar
huis moest rennen en me nergens mee
bemoeien. Het versterkte mijn overtuiging: die donkere wereld van avond
en nacht was niet goed. Het was niet
pluis en ik had er niks te zoeken. Ach,
hoe anders zou mijn leven verlopen.
Nachtdiensten
De consequentie van het rijden op een
oplegger-combinatie bij Van Gend
& Loos was dat je ook nachtdiensten
moest draaien. De ene week nacht- en
de andere week dagdienst. In de nacht
rijden is zo iets wonderlijks. Als bijna
iedereen slaapt, ben jij alleen wakker.
Nou alleen, hele volksstammen waren
nog bezig, maar die vielen niet zo op.
De nacht kende ik eigenlijk alleen van
de nachtmis en dat vond ik al heel
spannend, aan de hand van mijn ouders door de donkere koude nacht op

weg naar de kerk en terug naar huis.
En natuurlijk van oud en nieuw en later van het stappen op oudere leeftijd.
Maar nu moest je voor je werk de hele
nacht wakker blijven. Ik vond het nog
hartstikke leuk ook. Het begon met die
pendeldienst die ‘s avonds om elf uur
begon, bij onze loods aan de Westzeedijk waar de goederenwagons uit het
hele land binnenkwamen. Die werden
gelost en de goederen gesorteerd voor
de besteldienst van de Rechter Maasoever en de goederen voor RotterdamZuid werden in opleggers geladen.
Die bakken brachten wij naar de
Stadionweg, waar in het gebouw waar
nu de Sligro gevestigd is, Van Gend &
Loos zijn werkplaats en de loods had
waar de goederen voor RotterdamZuid gesorteerd en klaargezet werden
voor de dagdienst. Later verhuisde
dat hele spul een paar honderd meter
verder, waar weer jaren later Vervat
kampeerartikelen zich vestigde.
Na een uur of één werd het stil in Rotterdam. Weinig tot geen verkeer kwam
je nog tegen. Ja, je collega waar je die
nacht mee draaide en die ook op de
loods op Zuid pendelde. Je gaf alleen
een lichtseintje als je ‘m tegenkwam,
maar spreken deed je elkaar pas in
schafttijd om een uur of vier in de kantine van de loods aan de Westzeedijk
of in het kantoortje van de loodsbaas
die een kofﬁezetapparaat had waar je
voor een kwartje kofﬁe kon pakken.
Daar was het gezelliger dan in de
kantine vol zwijgzaam loodspersoneel
en later de onverstaanbare Turken. Die
loodsbazen hadden vaak verhalen over
nog vroeger en dan kon zo je etenstijd
uitlopen. Zeker als er ook chauffeurs
van de lijndienst bij gingen zitten die

Werken bij Van Gend en Loos

wat uren eerder waren begonnen en
aan het eind van hun dienst nog even
een bakkie kwamen doen voor ze naar
huis gingen. Prachtige en vaak sappige
verhalen kreeg je dan te horen. Over
die collega bijvoorbeeld die pas op de
Westzeedijk bij het voorzetten van zijn
combinatie merkte dat hij zijn aanhanger verloren was. Grote paniek. Die
wagen moest ergens onderweg vast
een ongeluk veroorzaakt hebben. Of
hij lag op zijn kant in de berm. Samen
met een collega reed de onfortuinlijke
chauffeur de weg terug met een lege
motorwagen naar Utrecht waar hij
het laatst vertrokken was. Onderweg
keken ze ongerust of ze die aanhanger
zagen staan. Eenmaal bij de loods van
Van Gend & loos aan de Lage Weide
in Utrecht aangekomen, bleek die
aanhanger nog doodleuk volgeladen
met goederen voor Rotterdam voor de
ramp te staan. Gewoon vergeten vast
te maken aan de motorwagen. Kun je
nagaan hoe vaak die chauffeur in de
spiegels keek onderweg. Nou waren
die spiegels toen nog heel erg klein en

zag je er maar bitter weinig in. Maar
hij was superblij dat hij zijn aanhanger nog ongeschonden zag staan. Het
loodspersoneel in Rotterdam kon zijn
actie minder waarderen. De goederen in die aanhangers waren nog los
gestapeld en moesten met steekkarren
gelost worden. Met dat geintje hadden
ze een ﬂinke achterstand in tijd opgelopen. En er was altijd die tijdsdruk
voor het loodspersoneel om alle goederen op tijd te lossen en sorteren voor
de dagdienst begon. Met zulke mooie
verhalen ging je schafttijd veel te snel
voorbij en moest je nog ﬂink aanpoten
die laatste uren van de nacht om al
die volle opleggers over te brengen
naar de loods op Zuid. Het werd ook
nog eens van lieverlee steeds drukker
op de weg. Zo druk dat je na de hele
nacht nu met je slaperige oogjes in dat
veel te felle licht van de zon in de ﬁle
stond. En dat was toen ook al balen.
Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.n

267) Protest vanaf de publieke tribune
naar de gemeenteraadsleden beneden in het stadhuis tegen afbraak
van de Tidemankerk. Wie zijn de
demonstranten?

Door de lens van Hartog (267-267)
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 worden 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 (beide 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.
268) Mercedes onder trein bij overgang Langenhorst/Charloisse Lagedijk op 18 september
1975. Wie weet er meer van? Reacties reinw@telfort.nl
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

Gegarandeerd vertrek!

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

(bgg 06 158 204 71)

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

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

De mooiste kerstreizen in Europa

tel: 06 30 78 85 33

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

Kerstshoppen in Keulen, Dortmund en
Düsseldorf - 3-daagse busreis, vertrek: 30/11, 7/12, 14/12
Kerstshoppen in Keulen en Heidelberg
3-daagse busreis, vertrekdata: 30/11, 7/12, 14/12

Kerst in Dresden, Leipzig en Weimar

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

6-daagse busreis, vertrekdatum: 22/12

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
tussen 9:00 - 17:00

duidelijk display

85 x 60 x 52,5 cm.

Van 299,00 nu voor...

Autoreizen

Ê279,00Ê

Wij bezorgen binnen dus nooit meer zelf sjouwen

85 x 50 x 60 cm.

Van 299,00 nu voor…

Vliegreizen

Verre reizen

 Energieklasse A
 Telescopische Zuigbuis
 Elektronisch instelbare
zuigkracht regeling

 Laag energieverbruik
slechts 750 watt.

ÊÊ279,00Ê

 Actieradius 8 meter
 Automatisch Rolsnoer
 Geluidsniveau 77 dB(A)
 HEPA 10 Filter
Van 99,00 nu voor...

ÊÊÊ89,00Ê

Kijk ook op www.arnold-aykens.nl
Maar gewoon bellen kan ook

AEG FSS 52615 Z

BEKO DS 7435 RX

Koel-Vries Combinatie

Vol Inbouw vaatwasser

Warmtepomp wasdroger

190 x 59,5 x 70,1 cm.

Van 599,00 nu voor...

 5 Was Programma ‘s
 4 Temperaturen tot 70°c
 12 couverts belading
 Startuitstel tot 24 uur
 Energieklasse A++
 10 jaar Motor Garantie
 Geluidsniveau 44 dB(A)
 Aqua Control Systeem
 AirDry met AutoDoor

Ê579,00Ê

van 499,00 nu voor...

ARNOLD
AIJKENS
ARNOLD
AIJKENS

VOOR
SLIMME
KOPERS
KOOP
SERVICE
VOOR
SLIMME MET
KOPERS
VOOR SLIMME
KOPERS
*** www.arnold-aykens.nl ***
www.arnold-aykens.nl
******
www.arnold-aykens.nl
*** ***
*** www.arnold-aykens.nl
***

Steden reizen

Energiezuinige Stofzuiger

5 sterren review op internet 

Afmetingen H x B x D
81,8 x 59,6 x 55 centimeter

€1099*p.p.

* Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

LG GBB 59 PZFZB
 Totaal Netto 318 liter inhoud
 Koelruimte 225 Liter netto
 Vriesruimte 93 Liter netto
 Total NO-Frost Systeem
 Energieklasse A++
 Uitvoering Shiny Steel
 Geluidsniveau 37 dB(A)
 LED Binnenverlichting
 10 Jaar Compressor garantie
 Afmetingen H x B x D

€ 739*p.p.

NILFISK ONE-BASIC

Onze klanten waarderen ons meestal met een

En wij voeren altijd uw oude apparaat af

vanaf

Bel 0180 - 457 803

inhoud en binnenverlichting.

 5 Jaar Inventum GARANTIE
 Afmetingen H x B x D

€ 499*p.p.

Reiscode: kdopa06

www.dejongintra.nl/kerstreizen

 Vonkontsteking in knop
 Energieklasse A
 Multi-functie oven met 65 liter

snelheid

vanaf

12-daagse busreis, vertrekdatum: 23/12

branders en gietijzeren
Pandragers met
vlambeveiliging.

 1400 Toeren centrifuge

€ 469*p.p.

Reiscode: kdwen04

Kerst en Oud & Nieuw in Opatija

 RVS uitvoering met 4

 7 Kg. Was capaciteit
 Eenvoudige bediening met

vanaf

8-daagse busreis, vertrekdatum: 24/12

RVS gas-elektro fornuis

Wasautomaat

€ 419*p.p.

Reiscode: kdlon02

Kerst in stijlvol Wenen

Busreizen

€ 169*p.p.

Reiscode: kdglc02
vanaf

Kerst in Londen

INVENTUM VFG 5020

CANDY CS 1472D3

 Energieklasse A+++
 Tot 24 uur Uitgestelde start
 16 Programma’s
 Afmetingen H x B x D

6-daagse busreis, vertrekdatum: 22/12

Tel.: 010-4145808

Reiscode: bmlud01

vanaf

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

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

€ 149*p.p.

Reiscode: kdbrs01

5-daagse busreis, vertrekdatum: 23/12

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

vanaf

vanaf

Kerst in Brussel en Lille

Showroom en
open werkplaats:

Reiscode: bmgum01

 16 Programma ‘s
 7 Kg. Beladingscapaciteit
 Uitgestelde starttijd
 Energieklasse A++
 5 Jaar GARANTIE
 LCD Display
 Reverserende Trommel
 Afmetingen H x B x D
84,6 x 59,7 x 58,9 cm.

Ê469,00Ê

van 619,00 nu voor...

 010 4661043

Ê539,00Ê

Deze winkelprijzen dus alleen in onze Winkels
en bij telefonische bestellingen - Niet op Internet

Zwartjanstraat
Zwartjanstraat
80
3035
AW
Rotterdam
Zwartjanstraat80
80 3035
3035AW
AWRotterdam
Rotterdam
Telefoon
:
010
- 4661043
Telefoon
:
010
4661043
Telefoon : 010 - 4661043Ê
Middenbaan - noord 132 3191 EL Hoogvliet
Middenbaan
noord
132 3 3191
Hoogvliet
Middenbaan - noord
132
ELEL-Hoogvliet
Telefoon
: 010
4160464
191

ÊÊTelefoon : 010 - 4160464Ê

Telefoon
: 010
- 4160464
Opruimings prijzen gelden zolang
de voorraad
strekt
OP=OP

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 OKTOBER 2018 - andere kortingsacties uitgesloten
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Bovenop de
bakkerskar
Voor de oorlog, in 1933 of ‘34, had
mijn vader een schoenmakerij van
zijn oom overgenomen op het Willebrordusplein. Dat was naast het
hoofdkantoor en de bakkerij van
Van der Meer en Schoep. Tot zijn
dood heeft de zaak bestaan. Ik
ben er geboren in 1934 als oudste
van zes kinderen. Het broertje onder mij is op het plein in 1942 als
vierjarige onder een vrachtauto
gekomen en overleden.
Bij de bakkerij was een remise waar de
bakkerskarren werden gestald en mijn
vriendinnetjes en ik speelden daar, als we de
kans kregen. Er was een portier. Op de hoek
Willebrordusplein/Willebrordusstraat was
de bakkerswinkel waar ik later heb gewerkt.
Wij kenden bijna alle bezorgers.
Het gezin van de heer Koster woonde eerst
op het plein, later om de hoek op de Bergweg. Het gezin was klant bij mijn vader.
Op zaterdagmiddag laat hoorden we de
winkelbel gaan. Dan legde de heer Koster
een krentenbrood op de toonbank of een
brood. Dat was heel welkom.
Heggetjes
Toen ik zo’n tien jaar was, waren we op de
Bergselaan over de heggetjes aan het springen langs de trambaan van lijn 11. Ineens
sprong ik verkeerd en viel met mijn knie op
de rails. Ik had me een jaap! En bloeden natuurlijk. Dus dat was brullen. Een bezorger
stond daar met zijn kar. Ik werd er bovenop
gezet en in optocht werd ik thuisgebracht,
door de Lisstraat. Mijn moeder bracht daar
net schoenen bij een klant en hoorde en zag
de stoet aankomen.
Baantje
Toen ik ging werken was ik 16 jaar en
kon bij Van der Meer en Schoep terecht.
Mevrouw Tjoen (?) was hoofdcheffin op
het kantoor voor alle winkels. Zij was klant
bij mijn vader, dus dat baantje hadden die
twee al besproken voor mij. Ik begon in de
Voorschoterlaan in Kralingen, maar stond
ook wel bij ons op het plein en in nog meer
winkels.
Afgesloten
Onze oudste dochter en mijn zusje (een
nakomertje) speelden vaak tussen de bakkerskarren, als die binnen stonden. Op een
keer, mijn moeder woonde daar nog steeds,
hoorden we roepen door die twee. Stonden
ze voor een kapot raam te gillen dat ze er
niet meer uit konden. Alles was afgesloten
en dat had niemand gemerkt. Iedereen was
al naar huis. Gelukkig wisten wij wie de
sleutel had.
Door dit schrijven heb ik heimwee gekregen
naar die tijd. Ik heb er een fijne jeugd gehad.
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Onder handgeklap komen
beide buffetten in de salon
omhoog. Foto’s Rein Wolters

Varend volop
genieten
Schepen en varen, ik lust er dagelijks pap van. Als kind zat ik menig uurtje langs de waterkant en gluurde nieuwsgierig naar schepen die voorbij tuften. Passagiersschepen waren er
niet veel, op de Grote Beer en de Willem Ruys na en nog enkele andere van die omvang en
capaciteit. Om die te kunnen zien moest ik naar Katendrecht, naar de steiger van het heenen-weertje. Daar vergaapte ik me aan de enorme schepen langs de kade van de HollandAmerika Lijn. Dat ik er later drie keer zou inschepen op het cruiseschip Rotterdam was een
wens die in vervulling ging. Ik heb er eerder dit jaar in drie afleveringen over geschreven.
Jaren achtereen heb ik ook gevaren
als gids en assistent-purser op vrijwel
alle waterwegen in Nederland, België, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije,
Duitsland en Frankrijk op cruiseschepen als de Victoria Cruziana,
Victoria Regia, Victoria Amazonica, Esmeralda, Jan Elshout, Abel
Tasman en Rex Rheni. Het leverde
me de eretitel ‘Rivierschuimer’ op.
Over die reizen heb ik een script
geschreven waar twee boeken mee
te vullen zijn. Helaas ligt het nog
op de plank.
Rondvaarten
Los van cruisen met prachtige
schepen als flatgebouwen naar
mooie en verre oorden zijn er
rederijen die dagtochten varen door
Zuid-Holland. Denk bijvoorbeeld
aan de volgend jaar 100-jarige
Spido en rederijen als Het Groene
Hart van Hans en Sonja Bosman
in Leiderdorp en Zilvermeeuw
in Drimmelen. Zij maken fijne
rondvaarten in de omgeving van
en door Rotterdam. In de loop der
jaren ben ik bij al deze maatschappijen aan boord gegaan voor een
mooie en culinair voortreffelijke
rondvaart. Wat dat betreft doen ze
voor elkaar niet onder.
In dat rijtje mag rederij Fortuna

Jacqueline Ulenberg (links) en Annie Schakel hebben waardering voor De Oud-Rotterdammer

niet ontbreken, met Spijkenisse als
vaste haven, onder de wieken van
korenmolen Nooitgedacht. Onlangs
stapte ik er met zo’n driehonderd
dagrecreanten aan boord van het
motorpassagiersschip Merlina,
dat in 2007 van stapel liep. Het
prachtige, ruim ingerichte schip
is 85 meter lang en 8 meter breed.
De diepgang is iets meer dan één
meter, met een salon over de volle
lengte van het schip. Het is voorzien van twee buffetten, die met
een muziekje en handgeklap van
het personeel naar boven komen.
Daarna kan men aan de rijkelijk
voorziene buffetten het bord vullen.
Nog meer trek? Dan rust op een
tweede keer erlangs geen verbod.

De riviercruise ging dit keer via de
Oude Maas, Dordtse Kil en Hollandsch Diep de Biesbosch in naar
het toeristisch centrum van het oernatuurgebied. Dit alles onder het
genot van koffie, thee, appelpunt of
iets sterkers. De brede panoramaramen geven prachtig zicht op de
afwisseling op beide oevers en op
de vele vracht- en containerschepen die de Marlina links en rechts
passeren of juist worden ingelopen.
Het is een andere wereld dan achter
de geraniums.
Gids
Rinus de Jongh (75) voelde zich
helemaal in zijn nopjes, want water,
schepen en historie houden hem als

Mevr. A. van Es-Treffers
‘s-Gravenweg 30
3264 XN Nieuw Beijerland
0186-693258

oud-varensgezel in hun greep. Deze
dag is de inwoner van Spijkenisse
namens de organisatie Industrieel
Toerisme als gids aan boord. Van
tien tot zes uur praat hij op een
gezellige en rustige wijze alles
aan elkaar. Hij is niet te beroerd
desgevraagd nadere informatie te
verstrekken over al het moois - en
ook lelijks - onderweg. De Jongh
lijkt een wandelende encyclopedie.
Het vertelt dat gidsen zijn hobby is
en dat hij op verzoek ook bij andere
rederijen uitleg geeft aan de passagiers. “Het is leuk en dankbaar
werk”, vertelt hij. “En ik doe het
graag, beter dan zitten achter de
geraniums”, benadrukt ook hij.
Tijdens een rustpauze trekt de
75-jarige Jacqueline Ulenberg een
exemplaar van De Oud-Rotterdammer uit haar tas en begint erin
te lezen. “Een heerlijk magazine”,
vertelt ze bladerend. “Ik neem
altijd een krantje mee als ik weg
ga. Ik sla geen nummer over.”
Heerlijke verhalen
Aansluitend neemt Annie Schakel
(86) De Oud-Rotterdammer over
en vertelt: “Heerlijke verhalen, ik
kom altijd wel een raakvlak tegen
en dan verzink ik in gemijmer van
eigen herinneringen.” En: “Leuk nu
eens iemand te ontmoeten die ons
elke twee weken zoveel leesgenot
voorschotelt.”
Gerrit Zwaneveld (75) hoort het
lachend aan. “Wij zijn pure Rotterdammers en ik ga effe naar het
bovendek voor een snuifje rivier.
Laat het krantje maar even liggen,
dat kan ik er straks nog even een
blik in werpen.”
Ook Henk (73) en Sjaan de Wereld
(71) uit IJsselmonde hebben naast
een puzzelboekje een DOR-krant
op tafel leggen. “Die vergezellen
ons altijd als we een dagtrip maken,
zoals nu. Er zijn altijd wel dode
momenten en die vullen we met lezen en puzzelen. Néé, een dagblad
hebben we niet, veel te duur.”
Rederij Fortuna heeft een uitgebreid vaarprogramma. Voor
inlichtingen: 0181-626126, info@
partyschepen.org
Reacties: reinw@telfort.nl

Kapitein Herman Baris (links) en gids Rinus de Jongh overleggen tijdens de pauze bij bezoekerscentrum Biesbosch
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VLOER HET ZELF
CAPELLE
AAN DEN IJSSEL

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf

575.

-

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

Lylantse Baan 3,
Woonboulevard Capelle XL.
Tel. 010-2640110.

14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

ELKE ZONDAG
GEOPEND
12.00-17.00 UUR.

39.

per m2 incl. btw Van 79,95 V.A.

95

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag,
eenvoudig zelf te leggen.

27.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw Van 39,95 Voor

Gevestigd in: Almere,
Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven
en Helmond.
GRATIS PARKEREN.
WWW.VLOERHETZELF.NL

95

LAMINAAT

NIEUW

Klaar voor de
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LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

14.

95
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TANTE POST
Kolenboer
Met plezier De Oud-Rotterdammer
van 2 oktober gelezen. Leuk stuk over
de aanloop aan de deur bracht gezelligheid. Inderdaad dat was ook zo.
Vergeet niet de lorrenboer en de bloemenman en het draaiorgel dat door
de straten kwamen etc. Ik herinner
mij de kolenboer nog. Wat een ramp
als die moest komen. Wij woonden
op een hoek van de straat en hadden
daardoor geen schuurtje. De kolenboer
moest één stenen trap op, plus twee
binnentrappen. Op de slaapkamer van
mijn oudste broer was een kolenhok
getimmerd. Al de lopers moesten verwijderd worden voordat de kolenboer
kwam. Jaren geleden mocht ik dat
huis nog eens bekijken. Toen vertelde
ik aan de huidige bewoonster van dat
kolenhoek op die bovenkamer. O, zei
ze, vandaar dat wij de houten vloer
nooit schoon hebben gekregen. Het
hout was nog zwart. Ik ben nu 81 jaar,
maar vergeten doe ik verschillende
dingen niet.
Coby van de Krol-Hogenbirk
j.vandekrolhogenbirk@upcmail.nl
Goudvissenverkoper
Met heel veel interesse las ik het
artikel in De Oud-Rotterdammer van 2
oktober over al die ‘buitenverkopers’.
Wim Kersbergen noemt er nogal wat
en ik herken er veel. Het onderwerp
is in het verleden, dacht ik, al eerder
aan de orde geweest. En evenals tóen
verbaast het mij ook nu weer dat die
ene verkoper opnieuw niet wordt
genoemd. Het was in mijn kinderjaren
gedurende de oorlog dat bij ons op de
Persoonshaven op Feijenoord (meestal
op zaterdag) een man met een bakfiets
voorbij kwam. Op die bakfiets had hij
een stelling gebouwd met daarop, in
de lengte, mooie planken, waarop zijn

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.

RAVERO en de Rotterdamse Taxi
Centrale waarvan ik zelf vanaf
maart 1970 lid was als eigen rijder.
Halverwege 1970 is de Taxi Telefoon
Centrale T.T.C. N.V. opgericht, dit
moest van de gemeente Rotterdam.
Ik heb regelmatig ook invaldiensten als mobilofonist gedaan op de
Scheepmakershaven. Derhalve gaat
het op de foto van ‘Ken je dit nog om
de officiële opening van de nieuwe
telefooncentrale van de T.T.C. en niet
van de Rotterdamse Taxi Centrale. Op
de foto staat links van Burgemeester
Thomassen de toenmalige directeur
van de T.T.C de heer Rinus Merrelaar.
De naam T.T.C. is in 1989 veranderd
in Rotterdams Taxi Centrale RTC
N.V. dit omdat in 1985 of 1986 de
Taxicentrale St.Job is opgericht door
een groep ontevreden chauffeurs en
de T.T.C. een ‘slechte naam had en er
met de nog bestaande naam RTC een
nieuwe start is gemaakt. Tot 31 januari
2017 was ik aandeelhouder van de
Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V.
en met pensioen gegaan.

Buurtvereniging Bevrijding
Ik wil even reageren op de buurtvereniging Bevrijding in de Polderbuurt.
Die heeft nogal een belangrijke functie
gehad in de wijk. En daar was de familie
Van Nijnatten een van de bestuurlijke
krachten van. Menigeen heeft er mooie
herinneringen aan. Ikzelf wat minder
daar ik in een andere buurt woonde.
Doordat ik bevriend was met de zoon
van de familie Van Nijnatten kwam ik
veel in deze straat. Ik heb daar ook op
school gezeten (zie bijgaande foto’s).
Wie herkent zich op deze foto’s?
Ronald Kanselaar
rrkanselaar@telfort.nl

waar werd aangeprezen. Het waren,
geloof het of niet, grote glazen kommen, wel zo’n 20, waarin goudvissen
zwommen. Grote en kleine; je kon dan
aanwijzen welke je wilde kopen. Wellicht weten anderen nog wel meer van
deze bijzondere verkopers te noemen.

wel voor oude lul worden uitgemaakt,
maar dat maakt niet uit. Van mensen
zoals Gerard Cox, en zijn levenswijsheid, valt nog veel te leren!

Joop Witkamp
witjowi@kpnmail.nl

Piet le Blanc
Naar aanleiding van het artikel over
Piet le Blanc van Nico Tempelman in
de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer het volgende. Van 1970 tot
1994 werkte ik als horecacontroleur
bij de Rotterdamse Politie. Door reorganisatie werd in het laatste jaar het
Bureau Bijzondere Wetten opgeheven
en ben ik gelijktijdig afgezwaaid. Ik
was toen 59 jaar oud en had eigenlijk nog een jaar te gaan. Om de vier
dagen deed ik met een vaste maat
controle in de avond en nachtelijke
uren. Naast mijn werk speelde ik
saxofoon bij de politiekapel en dat doe
ik nu nog bij het seniorenorkest van de
Hoeksche Waard. Het kon zo maar gebeuren, dat ik Piet le Blanc, driemaal
op een avond tegenkwam, met een al
dan niet gevuld borrelglaasje. Feilloos
speelde hij met juxebox of CD mee.
Maar hoe meer borreltjes, hoe later
hij dan inviel. Een absoluut gehoor
had hij. Maar het kwam steeds trager
bij hem binnen. Ondanks dat genoot
ik volop van hem. Bij mij moet alles
op papier staan. Imre Jonkers is geen
onbekende voor mij. Hij deed nog wel
eens een beroep op mij, voor een verlaat sluitingsuur. Altijd een probleemloos café, waar het makkelijk kon.

Column Gerard Cox
Met groot genoegen de column van
Gerard Cox in uw nummer van 2 oktober 2018 gelezen, Gekte. Het is een
verademing dat er nog iemand is die
de papegaaienziekte van deze tijd op
de korrel durft te nemen. Hij zal door
de aanhangers van deze gekke tijd

Onder bescherming van de Führer
Ik kan de vraag van mijnheer Conijn in De Oud-Rotterdammer van 2 oktober
2018 bevestigend beantwoorden. Ik was in bezit van een herinneringsboekje
dat ooit op de scholen werd uitgereikt met daarin een foto van het bevelschrift, dat luidde als bovenstaande tekst. De lay-out was wel anders. Maar het
is ontegenzeggelijk waar dat u de tekst aan het hek hebt kunnen zien hangen.
G.Klück
Hendrick Staetsweg 121
3067 VP Rotterdam
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Johan Bentum
bentum1945@live.nl

Aad de Knegt
tel. 0186-652937
Kunsthandel in Rotterdam
Leuk en onderhoudend was de hele
pagina 9 van dinsdag 2 oktober 2018

omtrent het wel en wee van kunsthandel Van Yperen. Ik kom in deze
verhalen altijd veel van mijzelf tegen,
Cees van Yperen. Sowieso dat jij
er met veel genoegen op terug kan
kijken. Dat het een kunstzinnig en
muzikaal nest was. Dat ondernemingszin ook de boel gaande hield want
ik vermoed dat je vader na verkoopomzwervingen ook wel eens met de
handel weer thuiskwam en hoe moest
moeder dan toch die kinderbekjes
vullen. Misschien uit de groententuin
aan de Ringvaartweg. Bij ons thuis in
de bakkerij te Velp kwam je nooit om
van de honger maar het aantal zakken
meel geturfd bij de molenaar was
soms angstwekkend hoog. Toch werd
er in de bakkerij, gekscherend `De
Wanhoop`geheten, veel gemusiceerd
en gelachen weet ook ik mij te herinneren. Op de foto met je vader voor
de zaak valt mij het meest de kinderen
op die geïnteresseerd in de etalage
kijken. De foto linksonder van Marius
de Jongere doet mij enorm veel lijken
op het schilderij (zonder lijst) van P.
Wageman bij ons in de woonkamer.
Zoals jij mij eens vertelde vulde de
kunsthandel hun aanbod aan naar de
algemene vraag van kopers. Havengezichten oké.., zet je schildersezelsramen maar op een rij en ga je gang.
Cees leuk om je regelmatig op deze
manier alsnog te ‘ontmoeten’.
Cornelis van Maanen
cvanmaanen@ziggo.nl
Taxicentrale
Ik wil graag even reageren op de brief
van Mw. Janny de Ruiter-Kannegieter
en de heer Arie de Wit, tot halverwege
1970 waren er nog acht verenigingen
c.q. vergunninghouders te weten:
A.R.O., C.A.T.O., Noord-Zuid Tax,
Ons Belang, R.A.M., Rato-Detax,

Jan Witkamp
Jawitax@hetnet.nl
Crisisstrand pier 7
In D.O.R. Nr.18 deed ik een oproepje
over het crisisstrand pier 7 in de
Waalhaven. Veel telefoontjes hebben
mij in de goede richting geholpen,
maar er was slechts 1 mevrouw van 86
jaar oud, die mij vertelde dat zij met
haar ouders, permanent in een houten
huis op die pier had gewoond. Van
de Duitse bezetters moesten zij daar
weg, want het lag in de aanvliegroute
van de geallieerden. Die hadden het
kennelijk voorzien op de demagnetiseringsbasis en de aanleg van de
onderzeedienst. Voor aan de pier zijn
toen zoeklichten geplaatst. Ik ging
aan mijzelf twijfelen of mijn ervaring
van jongetje van nog geen 5 jaar, wel
juist was. Van een oud collega, maar
veel handiger op het internet, kreeg ik
krantenberichten uit 1936. Pier 7 was
te ver weg, want de vele werklozen en
daardoor steuntrekkers, moesten alle
dagen komen stempelen in de stad.
Ook mijn vader! Over de crisistijd
werd weinig gesproken. Velen zegden
hun huishuur op en gingen in de
zomermaanden in zelfgemaakte hutjes
wonen. Dat was na het bombardement
geheel anders, want toen waren de
woonvoorzieningen totaal anders
geworden.Van een Rotterdamse
koopman, hier op de wekelijkse dorpsmarkt, kreeg ik drie boeken over
Oud Charlois. Zeven jaar heb ik in
dat gebied gesurveilleerd en kom nu
achter dingen, die mij nooit verteld
zijn. Het gezegde is dat je nooit te oud
ben om te leren.
Aad De Knegt
tel. 0186652937.
deknegt35@gmail.com
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Wie zijn dat op het Stadhuisplein?
Wat een prijsfoto van dit jonge gezin op het aloude Stadhuisplein. Idyllisch
zitten ze daar met z’n drietjes tussen een tiental duiven. Het jongetje kijkt
vanuit de wandelwagen geboeid toe. Een ochtend op een vrijwel leeg plein
anno 1968 of 1969, de maand is onbekend. Deze print siert de cover van het
fotoboek ‘Rotterdam’ met daarin 170 journalistieke foto’s van de beroepsfotografen vader Kees en zoon Peter Molkenboer. Het boek werd in 1969 uitgegeven door A.W. Sijthof, Leiden. Het bijzondere van de foto is dat er niet
geposeerd wordt. De foto is spontaan geschoten, dat wordt duidelijk wanneer
je al het andere fotowerk in het boek bekijkt. De hamvraag is natuurlijk: wie
was dit jonge stel met hun kind? Wonen zij nog in onze stad? Zijn zij nog
samen? Het duo zal indertijd rond de 25 jaar zijn geweest, dus is nu circa
75 jaar. Het knulletje zal rond de 50 zijn. Wie, oh wie zien wij op de foto?
Er moeten DOR-lezers zijn die dit gezinnetje herkennen? Uw reactie gaarne
naar jorisboddaert@gmail.com. Bellen mag ook: 06-18849644

Cd’s met volksliedjes gezocht
In De Oud-Rotterdammer van 2
oktober las ik een stukje van Jelke van
Wattum. Ik ben een verzamelaarster
van oude volks- en vaderlandse liedjes
en zou die cd’s van ‘Uit de school
geklapt’ graag in mijn bezit krijgen. Is
er iemand bereid ze te kopiëren voor
mij? Tevens gezocht: de cd’s van The
Sheperds ‘Ik heb m’n wagen volgeladen’ en ‘Komt vrienden in den ronde’.
Tevens heb ik vele molenkaarten die
ik weg wil doen. Ruilen is mogelijk.
Gerlinde Kramer
010-4803501
Biljartclub zoekt versterking
Biljartclub De Evenaar zoekt nieuwe
60+ leden. Iedere dinsdag en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00

uur wordt er in de Oosterwiek, Varnasingel 600, Rotterdam gebiljart. Kom
eens een kijkje nemen. Nieuwe leden
kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, de heer Knuppe, 06-30000773.
Feest bij Overmaas
Nog een paar weken en dan verhuizen
we met Overmaas definitief naar ons
nieuwe onderkomen op sportcomplex
Olympia. Dit doen we zéker niet onopgemerkt, want zaterdag 3 november
is er een feestelijke opening! Het
competitievoetbal gaat gewoon door,
maar tussen 11.00 en 12.00 gaan we
in optocht vanaf onze oude kantine
aan de Stadionlaan naar de nieuwe op
sportcomplex Olympia. Na de optocht
verrichten ‘jong’ en oud-Overmaassers
de officiële opening. Na dit bijzondere
moment organiseert Overmaas een

‘groen-witte’ lunch voor leden en oudleden voor dames en heren. Hiervoor
kunt u zich opgeven bij Chris van
Meenen: chris.meenen@gmail.com
of 0643518448. Om 14.30 uur speelt
Overmaas 1 op zijn nieuwe hoofdveld
tegen PPSC 1. In de namiddag en
avond zijn er o.a. optredens van John
van Krimpen en een DJ van de Skihut
voor ons openingsfeest en we sluiten
af met een knal! Hou de komende dagen onze website en Facebookpagina
goed in de gaten voor meer nieuws
over deze topdag.
Op zoek naar mannen
Niets heerlijker dan een smartlap meezingen of een lied dat je liefde voor
Rotterdam uitstraalt. Maar ook mooie
levensliederen. Dit kan bij het Rotterdams Smartlappenkoor ‘Het Mag
Geen Naam Hebben’. Zo bescheiden
als deze naam, zo enthousiast en gezellig is dit koor o.l.v. dirigente Nicky
Bouwers. Mannen, kom ons koor
versterken, kom lekker meezingen op
de dinsdagavonden in de Romeynshof
van 19.30 - 21.30 uur. Kom gewoon
langs of bel eerst 010-4327893.

Wij spelen zonder klok , die wij pas
om 16.00 uur aanzetten, zodat wij om
16.30 uur kunnen eindigen. De onderlinge laddercompetitie zorgt ervoor dat
men meestal tegenover een schaker zit
van ongeveer hetzelfde niveau. Voor
en na de huishoudelijke competitie is
er ‘vrij’ schaken voor iedereen. Ook
mogelijk 5 á 10 minuten snelschaken,
uiteraard met ouderwetse of digitale
klok. Onze club heet nieuwkomers van
harte welkom. Inloop vanaf 13.00 uur.
Contributie na tweemaal sfeerproeven
: € 2,50 per maand (Meer informatie:
John van Gameren (johnvangameren38@gmail.com), tel. 0180-430118
of Coen Dortmond (coen.dortmond@
gmail.com ) tel. 0180-443430.

Reünie Lunch
Op 27 november houden wij de alweer
11de Reünie Lunch van de Westersingel-HBS Rotterdam in de Old Dutch.
De vorige lunches waren een groot
succes. Jammer dat wij een aantal
oud-leerlingen niet konden traceren.
Als u mailt naar ADSL491476@
telfort.nl ontvangt u omgaand hun
namen. Misschien herkent u er één of
meer van en kunt u ons hun mail- of
huisadres of telefoonnummer doorgeven. Namens de organisatie alvast
bedankt!
John Schellaars
adsl491476@telfort.nl

Martha Snoeren
msnoeren49@gmail.com
Schaakmiddagen
Voor schaakliefhebbers is er wekelijks
op donderdagsmiddags een schaakmiddag in wijkcentrum De Fuik
(Voorn 10, Vlietplein in Ridderkerk (
Drievliet).Vooral ouderen maken van
deze mogelijkheid gebruik, uiteraard
zijn jongeren ook welkom. Op dit
moment zijn wij met 17 spelers uit o.a.
Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht,
Zwijndrecht, Ridderkerk en zelfs Rotterdam. De jongste is 70 en de oudste
is zelfs 90 jaar. Dit overdagschaken is
ideaal voor senioren en jongere ouderen die niet graag meer ‘s avonds naar
de schaakclubs willen en ook geen
RSB meer willen schaken. Onder onze
deelnemers zijn ook vroegere clubschakers en gedreven huisschakers.

GEZOCHT: KRANTENBEZORGER
Onze man die de distributie van kranten voor Rotterdam Zuid omgeving
Slinge doet, gaat er mee stoppen. Wij zoeken daarom voor dit gebied een vervanger om de kranten naar de afhaaladressen te brengen. Dat mag natuurlijk
ook een actieve vutter zijn!
Aanmelden kan bij:
Bezorging Maasstad B.V.
Fennaweg 1
2991 ZA Barendrecht
tel. 0180-641919
www.bezorgingmaasstad.nl
jfvankamperdijk@bezorgingmaasstad.nl
Wel graag even vermelden: Rotterdam Zuid, omgeving Slinge.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
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.

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

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

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

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.

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

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

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.
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hem mee en droeg zijn tas met de muziekstukken. Tenslotte nog één herinnering. De
Sint Laurenskerk werd ook wel ‘De Groote
Kerk Rotterdam’ genoemd.

Laurenskerk
Nog even, geweldige herinneringen aan
de Sint Laurenskerk Rotterdam. In De
Oud Rotterdammer van 18 september j.l.
werd met pijn en verdriet in herinnering
gebracht het afscheid van het monumentale
kerkgebouw de Sint Laurens. Na het bombardement van Rotterdam bleef de toren als
wijsvinger overeind staan en zei daarmee,
“Dit mag nooit meer gebeuren! “, of, zoals
één van de inzenders schreef: “we zijn er
nog, we gaan Rotterdam en de Laurenskerk
weer opbouwen”. Dat is gebeurd, hij staat
er weer en hoe. Maar toch nog even hoe
het was vóór 1940 .Wel, we moeten heel
ver terug in de herinnering, maar het kan
nog. In jaren vóór de oorlog was de heer
J.H.Besselaar de organist van de kerk. Hij
hield daar concerten voor 20,35 of 50 cent
en een extra concert op 31 augustus op
Koninginnedag. Dat is er nooit meer van
gekomen. Met het bombardement van de
kerk raakte hij al zijn partituren en muziekbanden van Bach etc. kwijt en natuurlijk
“zijn”instrument. Mijn vader, C.W.Tinke
uit Rotterdam Zuid had orgel les van hem.
In de kerk op het hoofdorgel. Daar leerde
hij op dat monumentale orgel de Cantilene
van Rheinberger spelen, hoe een voorspel
voor een koraal moest worden opgebouwd.
Het voorspel moest al iets verraden van wat
en hoe het koraal moest klinken, en vele
andere orgelwerken. Vele trouwdiensten in
Rotterdam Zuid, Putsepleinkerk, Sandelingepleinkerk en Breepleinkerk heeft hij met
1
2
3
4
5
groot genoegen begeleid. Ik mocht dan met
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P. Tinke
ptinke25@hetnet.nl
Takkecentrale
Precies 1 dag voor het verschijnen van ons
verhaaltje in de OR over de “takkecentrale”, is de auteur op 68-jarige leeftijd, geheel
onverwacht, overleden. Het verdriet over
dit verlies is zeer groot.
Erik Krastman
info@krastman.de
Breepleinkerk
Onlangs bezochten wij weer een bijeenkomst van de vrienden van de Breepleinkerk. In mijn jeugd, ook tijdens de oorlog,
bezocht ik deze kerk twee maal per zondag,
samen met mijn ouders en het hele gezin.
Inmiddels zijn we jaren verder en het bezoekersaantal van de bijeenkomsten neemt
zienderogen af.
Er was weer gelegenheid om de orgelzolders te bezoeken. Wat velen wellicht nog
niet weten, en wij in de oorlog zeker niet,
is dat er naast het orgel van de kerk drie
joodse gezinnen een schuilplaats hadden.
Er is in die tijd zelfs een baby geboren.
Moet u zich voorstellen dat er zondags
veertienhonderd mensen in de kerk zaten en
6
7
8
9
10
dat de joodse families de dienst vanachter

een gordijntje konden meemaken. Geen
van de kerkbezoekers had hier een idee
van. De drie joodse gezinnen hebben allen
de oorlog overleefd dankzij het heldhaftige
optreden van de koster en zijn vrouw.
Burgemeester Aboutaleb heeft een paar
jaar geleden een plaquette onthuld bij de
ingang van de kerk om deze geschiedenis
te gedenken. Ook heeft hij er een boekje
over geschreven getiteld ‘Droom en Daad’.
Hij schrijft onder andere: “Het is opmerkelijk dat het verhaal van de Breepleinkerk
zo lang binnenskamers is gebleven”. Inderdaad, het Anne Frankhuis in Amsterdam is
wereldberoemd. Het is zelfs een Rijksmonument. De bewoners hebben, op vader
na, de oorlog níet overleefd. De bewoners
van de Breepleinkerk wél! Jammer dat de
Stichting Orgelzolders Breepleinkerk zo
moet sappelen om geld om dit monument
van heldhaftigheid in stand te houden.
Jan de Lange
Koningin Wilhelminastraat 33
2871 TG Schoonhoven

Wie herkend zich op deze foto?
Deze foto moet ongeveer in 1955 zijn genomen. Ik wil graag
weten wie er op staan. Is er iemand die zichzelf of een bekende
herkent?
Ronald Kanselaar
rrkanselaar@telfort.nl

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Vanaf 31 oktober open
op de Jacob Catsstraat 2

KRUISWOORDPUZZEL
12

13

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

11

14

Puzzel mee en win !!!
15

16

22

17

23

28

18

19

24

29

33

25

21

26

30

34

20

27

31

35

32

36

37

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de komende wintertijd en luidde:
38

39

40

41

42

44
45
In de maand oktober
verzetten
we de klok
47

46

48

49

Velen puzzelden weer
alle51letters bij elkaar om die zin te vormen
en stuurden
‘m in. Uit alle
50
52
53
inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die allen het boek ‘Onder wuivende palmen’ over
56
57
59
de 54
geschiedenis55van de Kilima Hawaiians krijgen
toegezonden.
De58winnaars zijn: Jac.
Vis61
62 Hoogwerff-Kroon en
63 W.L. van64
ser, L. van Mourick,
Leny Greve, J.M.H.
Veelen.
65

66

67

Horizontaal
72

Ook voor de puzzel van
deze keer hebben we
weer vijf leuke prijzen. Het zijn vijf stuks van ‘Rotterdam in a box’.
Een doos vol met de lekkerste producten uit de stad verzameld. Perfect als cadeau voor de feestdagen!
Geen prijs gewonnen, maar toch zin in zo’n box? Bestel uw Box op www.RotterdaminaBox.nl - (gratis
bezorging in Rotterdam!)
Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 25 OKTOBER 12.00
UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.

43

68

73

69

74

70
75

60

KRUISWOORDPUZZEL

71
76

1. stokdweil om vloeren te dweilen; 7. begraafplaats; 12. beeldplaatje; 13. uitbouw aan een gevel; 14. nachtroofvogel; 15.
77
78
79
80
81
niet parkeren (afk.); 17. Spaanse schilder; 19. voorheen, eertijds (Lat.); 21. middelbare leeftijd (afk.); 22. zwaar en lomp;
24. atmosferisch82kleurrijk verschijnsel aan 83
de hemel; 27. het neervallen van regen; 84
28. toegankelijk;
85 30. doorschijnend
(mager); 31. eskadron (afk.); 32. natriumcarbonaat; 33. troefkaart; 35. zichzelf voortstuwend projectiel; 37. bejaard; 38.
86
beenhouwer;
41. netto-registerton (afk.); 42. tuinhuisje van latwerk en 87
groen; 44. wild zwijn; 46. lijm (gom); 47. Aziatisch
land; 48. speelgoed bestaande uit een dubbele kegel; 49. zwemvogel; 50. gespitste mond; 52. god van de liefde; 54.
deHorizontaal
oudere (Lat.);1.56.stokdweil
loshangende
bloes; 58.
schoon;
61. roem; 62. jongensnaam;
64. gesloten;
65. kipaan
(hen);
om vloeren
te goed
dweilen;
7. begraafplaats;
12. beeldplaatje;
13. uitbouw
een67.
gevel;
nachtroofvogel;
15. niet
parkeren
(afk.); 17. Spaanse
schilder;
(Lat.);
21.76.
open
plek14.
in een
bos; 68. jong dier;
70. het
hoogst ontwikkelde
wezen; 72.
telwoord;19.73.voorheen,
tot woningeertijds
ingerichte
wagen;
middelbare leeftijd (afk.); 22. zwaar en lomp; 24. atmosferisch kleurrijk verschijnsel aan de hemel; 27. het
gymnastiektoestel;
77. lengtemaat
(afk.); 78.30.
boterton;
79. melkklier;
81. gewijzigde
aansprakelijkheid
(afk.); 82. wiel; 83.
31. eskadron
(afk.); 32. natriumcarbonaat;
neervallen van regen;
28. toegankelijk;
doorschijnend
(mager);
33. troefkaart;
35.
voortstuwend
projectiel;87.
37.
bejaard;
38.voedsel.
beenhouwer; 41. netto-registerton (afk.);
plaats
in Duitsland;
84.zichzelf
Japanse
munt; 86. Europeaan;
begeerte
naar
2

42. tuinhuisje van latwerk en groen; 44. wild zwijn; 46. lijm (gom); 47. Aziatisch land; 48. speelgoed bestaan-

Verticaal
de uit een dubbele kegel; 49. zwemvogel; 50. gespitste mond; 52. god van de liefde; 54. de oudere (Lat.); 56.

loshangende bloes; 58. goed schoon; 61. roem; 62. jongensnaam; 64. gesloten; 65. kip (hen); 67. open plek
1. in
zonder
duidelijk doel; 2. jongensnaam; 3. ora; 4. gegoten staaf van kostbaar metaal; 5. vogelsoort; 6. plaats in Duitseen bos; 68. jong dier; 70. het hoogst ontwikkelde wezen; 72. telwoord; 73. tot woning ingerichte wagen;
76. 7.gymnastiektoestel;
77. lengtemaat
78.10.
boterton;
79. melkklier;
gewijzigde
aansprakelijkheid18.
land;
nakomeling; 8. onbeschaafd
(ruw); 9.(afk.);
horizon;
inhoudsmaat
(afk.); 11. 81.
bijkantoor;
16. meisjesspeelgoed;
(afk.); 82. wiel; 83. plaats in Duitsland; 84. Japanse munt; 86. Europeaan; 87. begeerte naar voedsel.
soort
dakbedekking; 20. haarkrul; 21. inhoudsmaat; 23. vergeving; 25. geestdrift; 26. hap; 27. brievenbesteller; 29. telVerticaal
1. erfoom;
zonder duidelijk
doel; 2. in
jongensnaam;
3. ora; 4. gegoten
metaal;
5. vogelwoord;
32. rijke
34. munteenheid
Bulgarije; 36. hulpmiddel
om in destaaf
wintervan
hetkostbaar
ijs van een
autoruit
te verwijsoort; 6. plaats in Duitsland; 7. nakomeling; 8. onbeschaafd (ruw); 9. horizon; 10. inhoudsmaat (afk.); 11. bijderen;
37.
bid
(Lat.);
39.
naam
waarmee
men
papegaaien
aanspreekt;
40.
scheepsexploitant;
42.
zwaar
(log);
kantoor; 16. meisjesspeelgoed; 18. soort dakbedekking; 20. haarkrul; 21. inhoudsmaat; 23. vergeving;43.
25.slot
geestdrift;
26. hap; 27.46.
brievenbesteller;
29.army
telwoord;
erfoom; 34.
in Bulgarije;
36. hulp(afloop);
45. mollengang;
people’s liberation
(afk.);32.
51.rijke
gehoororgaan;
53.munteenheid
onder rabbinaal
toezicht (afk.);
54. tijd
middel om in de winter het ijs van een autoruit te verwijderen; 37. bid (Lat.); 39. naam waarmee men papetussen
lichtaanspreekt;
en donker; 55.
56. mannetje42.
vanzwaar
hoenderachtige
57. muziekteken
in de psalmen;
59. boomgaaien
40.familielid;
scheepsexploitant;
(log); 43. vogels;
slot (afloop);
45. mollengang;
46. people’s
liberation
armymet
(afk.);
gehoororgaan;
53.met
onder
toezicht (afk.);
54. tijd
tussen van
lichtde
enzee
donker;
55.
vrucht;
60. risico
zich51.
brengend;
62. vorsten
eenrabbinaal
kroon begunstigen;
63. smalle
landtong
gescheiden
familielid; 56. mannetje van hoenderachtige vogels; 57. muziekteken in de psalmen; 59. boomvrucht; 60. risiklein
strandmeer;
66.
boomsoort;
67.
kever;
69.
bloeimaand;
71.
zelfkant
van
weefsels;
73.
kleed
om
iets
te
bedekken;
co met zich brengend; 62. vorsten met een kroon begunstigen; 63. smalle landtong van de zee gescheiden74.
klein strandmeer;
66. boomsoort;
67. kever;
69. bloeimaand;
71. zelfkant
van weefsels; 73. kleed om iets te
windrichting;
75. vogelverblijf;
78. toiletartikel;
80. opstootje;
82. muzieknoot;
85. heden.
bedekken; 74. windrichting; 75. vogelverblijf; 78. toiletartikel; 80. opstootje; 82. muzieknoot; 85. heden.
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Horizontaal 1. stokdweil om vloeren te dweilen; 7. begraafplaats; 12. beeldplaatje; 13. uitbouw aan een
gevel; 14. nachtroofvogel; 15. niet parkeren (afk.); 17. Spaanse schilder; 19. voorheen, eertijds (Lat.); 21.
middelbare leeftijd (afk.); 22. zwaar en lomp; 24. atmosferisch kleurrijk verschijnsel aan de hemel; 27. het
neervallen van regen; 28. toegankelijk; 30. doorschijnend (mager); 31. eskadron (afk.); 32. natriumcarbonaat;
33. troefkaart; 35. zichzelf voortstuwend projectiel; 37. bejaard; 38. beenhouwer; 41. netto-registerton (afk.);
42. tuinhuisje van latwerk en groen; 44. wild zwijn; 46. lijm (gom); 47. Aziatisch land; 48. speelgoed bestaande uit een dubbele kegel; 49. zwemvogel; 50. gespitste mond; 52. god van de liefde; 54. de oudere (Lat.); 56.
loshangende bloes; 58. goed schoon; 61. roem; 62. jongensnaam; 64. gesloten; 65. kip (hen); 67. open plek
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Dinsdag 16 oktober 2018
DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

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

NU OOK
ZONDAG
OPEN

ZONDAG

16 17 18 19 20 21
OKTOBER

OKTOBER

9.30 - 21.00 UUR

9.30 - 21.00 UUR

OKTOBER

9.30 - 21.00 UUR

OKTOBER

9.30 - 21.00 UUR

OKTOBER

9.00 - 17.00 UUR

OKTOBER

*ZIE ADRESSENBLOK

TOT 17.00 UUR

2,5+2 PHOENIX
Ruim bankstel met een lekkere
zithouding. In diverse kleuren Maxime.

849.-

499.*of 12 x

41.58

0% rente

LUKE
Mooie combinatie met verstelbare
rugkussens voor een diepe of juist
korte zitplaats. Leverbaar in
diverse kleuren uit
Categorie 1.

399.-

249.*of 12 x

20.75

0% rente

LET OP! DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN

1099.-

699.*of 12 x

58.25

0% rente

klanten beoordelen
ons
met
een:

8.2

2-Hoek-2 MONTEBELLO
Strakke hoekcombinatie voor het hele
gezin. Uitgevoerd in diverse kleuren
uit Categorie 1. Inclusief kussens.

AL ONZE MODELLEN
ZIJN IN ALLE KLEUREN
MOGELIJK

1699.-

999.*of 12 x

83.25

0% rente

3-Term CALIFORNIA
Royaal model met grote kussens.
In diverse kleuren Ribcord Elza
verkrijgbaar.

ALLE MODELLEN
OP VOORRAAD
2 MINUTEN
LEVERTIJD

+

+

+

+

+

+

EDGE
Ruime hoekbank met een mooie
combinatie van 2 bekledingen. In diverse
kleuren Maxime en Pellina. Mogelijk
met bedfunctie en opbergruimte.

599.*of 12 x

49.92

0% rente

+

+

+

Airfryer + Blender + Stoomstrijkijzer + Eierkoker + Tosti apparaat +
Broodrooster + Keukenweegschaal + Personenweegschaal +
Waterkoker + Melkopschuimer

10-delig
kket
huishoudpa

GRATIS
f
stellen vana
Bij alle bank
n
5 zitplaatse

TOSCANA
Ruime 2-zitter met een klasse comfort.
Keuze uit diverse design poten. In meerdere
kleuren Buffel Jada.

RAADPLEEG VOOR ONZE ACTUELE OPENINGSTIJDEN WWW.SEATSANDSOFAS.NL
*

999.-

ZONDAG 21 OKTOBER GEOPEND

*

ALKMAAR, Koedijkerstraat 2

HENGELO, Wegtersweg 82

ASSEN, Borgstee 7

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

AMERSFOORT, Amsterdamseweg 37a

MAASSLUIS, Noordzee 10

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

DEVENTER, Essenstraat 15

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

ZONDAG 21 OKT. GESLOTEN

VEENENDAAL, Schoolstraat 100
SLIEDRECHT, Conradstraat 8
ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21

*Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk
geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk
geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren
of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas
is wettelijk verboden. Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en
drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad
strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de
specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.

MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG GEOPEND TOT 17.00 UUR*

Contante
Contante
waarde zaak/ betaling
goederen

c 249.c 399.c 499.c 599.c 699.c 999.-

c 0.c 0.c 0.c 0.c 0.c 0.-

Totaal
kredietbedrag

c 249.c 399.c 499.c 599.c 699.c 999.-

Jaarlijks
kostenpercentage

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Debet
rentevoet
(vast)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Termijnbedrag
per maand

c 20.75
c 33.25
c 41.58
c 49.92
c 58.25
c 83.25

Duur kredietovereenkomst
in maanden

12
12
12
12
12
12

Totale door de
consument te
betalen bedrag

c 249.c 399.c 499.c 599.c 699.c 999.-

699.-

399.*of 12 x

33.25

0% rente

KOOP NU BETAAL LATER 0% RENTE
*Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats
and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren
of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden.
Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig
zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de
specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. *Disclaimer: Dit betreft een
0% lening en is een niet-doorlopend goederenkrediet. Vraag naar de (product)voorwaarden
en het standaard informatieblad in de winkel. Toetsing en registratie BKR. Seats and
Sofas treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Santander en Seats and Sofas geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u
gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

