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Een verdwenen juweeltje aan de Hil
“Een echte oude huizenlucht
hangt hier. Vinden jullie ook
niet? En stervenskoud.” Met
zijn drieën stonden ze in het
schemerdonker van de kamer.
Het middaglicht van februari kierde door wat dunne
spleetjes van de dichtgetimmerde ramen, mooie slierten
vormend van ragfijn stof. Via
een kelderraampje, dat arbeiders over het hoofd hadden
gezien, waren ze binnengekomen, drie Pernisse vriendjes.
Negen jaar oud. Ik heb het
over 1965 en het huis waar
het over gaat stond aan de
Hil, een weggetje dat zich via
de Jachtdijk naar Pernis slingerde, in een gebied dat ooit
een prachtige polder was.
In 1964 werd het herschapen in een
troosteloze vlakte en in 2018 is het een
belangrijk industrie- en havengebied,
waar Vondelingenweg en A15 langs
lopen en goederentreinen onafgebroken voorbij denderen. De drie jongens
slopen door het doodstille huis, af en
toe opgeschrikt door een eeuwenoude
krakende spant of een muis of vogel
in het rieten dak. Het huis was leeg.
De laatste bewoners hadden alles
meegenomen en daarna was het pand,
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Waar ooit een fraaie boerderij stond is nu een containerhaven

op last van de Gemeente Rotterdam,
dichtgetimmerd. Binnenkort zouden
slopers komen. Daarna vrachtauto’s
om de vruchtbare bovenlaag weg te
rijden, baggermolens van Volker en
buizen om stukken polder mee op te
spuiten. De expansiedrift van Rotterdam kreeg hier voorrang boven het be-

De boerderij aan de Hil in vroeger jaren

lang van de agrarische bevolking, die
hier al eeuwenlang werkte en woonde.
Daar hadden deze drie jongens nu
geen boodschap aan. Zij zochten
het mystieke, het geheimzinnige in
dit verlaten pand. Veel boerderijen
er omheen waren al tegen de vlakte
gegaan. Dit huis aan de Hil stond er
nu vrijwel alleen en oefende daardoor
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op avontuurlijke jongens.
Het was er kil en klam en na een
kwartiertje rondsnuffelen en alle lege
kasten grondig te hebben onderzocht,
verlieten ze het spookhuis.
Nieuwsgierig
Dit verhaal hoorde ik bij toeval.
Mijn vrouw en ik dronken koffie in de Markthal en kwamen in
gesprek met een mevrouw van 90
jaar en haar zoon. Wij zeiden dat we
van Schiermonnikoog kwamen, in
Rotterdam rondliepen en familie in
Oud-Beijerland gingen bezoeken. Zij
kwamen uit Middelburg. Zoon wilde
de Markthal eens met eigen ogen zien
en ma de plek waar ze ooit in haar
jeugd had gewoond. Wij vroegen

waar dat precies was. Het bleek in een
vroegere polder vlakbij Pernis te zijn.
Ze had van kennissen daar het verhaal
gehoord over de jongens die in haar
geboortehuis hadden rondgestruind
en nu wilde ze met eigen ogen die
omgeving weer eens zien. Het zei mij
allemaal niets, maar toen zij mij het
verhaal van de drie jongens vertelde,
werd ik nieuwsgierig. Ik vroeg waar
dat huis had gestaan en kreeg een
uitleg over het oude huis aan de Hil.
Tweede leven
De maanden daarna verdiepte ik me
in de geschiedenis van het huis. Onbegrijpelijk dat de gemeente Rotterdam
zo’n pand niet elders een tweede
leven gunde, zoals later Landhuis De
Oliphant aan de Kromme Zandweg op
Charlois. Dat pronkjuweel uit 1591
werd in 1975 van de sloop gered door
het in zijn geheel van Nieuwe Sluis
op Voorne-Putten aan de Kromme
Zandweg te herbouwen. Steen voor
steen! En wat gebeurde er met mijn
juweeltje? Afgevoerd als puin en
afval. Was er geen geld of interesse dit
ruim 500 jaar oude huis te redden?

Het pand wordt al genoemd in de
Lenen van Putten en de Leenkamer
van Holland. Bewoning was er al
in de 14e eeuw. Gebouwd op een
terp, een hil, omgeven door poelen
en plassen. Veel dijken waren hier
toen nog niet. Zo’n vier hectare land
hoorden erbij en een eendenkooi. De
eerst bekende bewoner van het huis
overleed in 1556. Het huis overleefde
de Tachtigjarige Oorlog, Spanjaarden
en Watergeuzen, in 1800 de Franse
bezetting. In 1921 kwam de familie
van de mevrouw uit Middelburg er
wonen. Zij vertelde dat haar vader,
Hendrik Kegel, in de jaren ‘30 prijzen
won met zijn manier van akkers ploegen. In 1965 kwam daaraan een eind.
Nu liggen waar eens dit mooie huis
stond containerschepen in de Prins
Willem-Alexanderhaven en talloze
kranen tillen containers. Treinen en
vrachtauto’s staan klaar voor vervoer.
Van de hemel (de vroegere polder)
naar de hel (het industriegebied).
Maar een hel die welvaart bracht.
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN
Ben je op zoek naar een design rollator waarmee je comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor jou! Compact, stabiel,
licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat je overal comfortabel en veilig kunt wandelen, ook op
oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt tot 10 kilo. En met het
unieke vouw-klik-systeem vouw je hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:

Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - info@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122
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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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Miedema & zn. Veldweg
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afspraak
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1404
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GN Rotterdam Texasdreef
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Bel voor
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informatie of 3051
een
Gratis halen en brengen
3811 ATTexasdreef
Amersfoort 19
1404 CV Bussum vrijblijvende
3051 GNafspraak
Rotterdambij u thuis
3111 BD Schiedam
3565 CL Utrecht
Gratis
halen
en
brengen
m 22
033-4723577 035 691 29 05
035 691010
29218
0588 76
010
218 88 76
010 273 47 27
030 662 82 18
levering onder 3 jaar garantie
033-4723577
010 273 47 27
030 662 82 18
levering
onder 3 jaar garantie
Doorgezakte
banken
of
fauteuils,
kussens
veerloos,
leeg
of uitgezakt? Wij pro
1 BD Schiedam
3565 CL Utrecht
Gratis halen en brengen
273 47
27 meubilair,
030echter
662 82 18
levering onder 3 jaar garantie
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u z
eder
soort
zijn wij gespecialiseerd

ORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,

48 uur service
perfect zitcomfort.
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Een oma uit Spangen met een groot hart
Wie is er niet door Oma Van der Poel groot gebracht in Delfshaven? Voor veel kinderen van
kansloze ouders stond de deur van Oma Van der Poel (voor sommigen Tante Willy) altijd open
in de wijk Spangen. Het begon (nadat ze gestopt was met werken in de verpleging in 1953) met
opvangen van kinderen; eerst aan de Middellandstraat.
Later verhuisde de familie Van der
Poel naar een woning aan de Mathenesserdijk 90 a te Rotterdam, waar
de kinderen jarenlang werden opgevangen tegen een kleine vergoeding.
Daarna zijn Oma en Opa Van der
Poel nog een keer verhuisd naar de
Bellamystraat 2 in Rotterdam, waar
ze in haar benedenwoning soms wel
60 kinderen per dag opving. Zelfs de
politie en justitie brachten soms kinderen langs. De gemeente gedoogde
het werk dat Oma en Opa Van der

Poel jaren deden in Het Vinkje.
Gezellig
Oma en Opa hebben door de jaren
heen heel veel kinderen opgevangen.
Voor haar eigen zeven kinderen
was het de gewoonste zaak van de
wereld dat andere kinderen in geval
van nood in hun bed sliep of in hun
kleren rondliepen. Het huis was
altijd gezellig vol, met veel kinderen
om mee te spelen.
Sommige kinderen bleven even,

Tientallen kinderen vonden een zorgende oma in Oma van der Poel

anderen bleven jaren bij het gezin
van Oma en Opa Van der Poel, totdat
ze opeens werden opgehaald.
Regelgeving
In 2008 werd de deur van Kinderopvang Het Vinkje gesloten. Oma’s
werk moest stoppen; de regelgeving
had haar ingehaald. Gelukkig is in
2003 Kindercentrum Prinses Amalia
gekomen, die het werk voortzet in
Delfshaven. De laatste jaren ving
Oma Van der Poel nog maar vier
kinderen op in haar huis, wat erg
moeilijk was voor Oma, want dan
kon ze de kinderen niet tellen. De
laatste jaren was ze ook slecht ter
been, maar ze bleef vanuit haar
scootmobiel delegeren. Ze genoot
van de aandacht die ze kreeg van
de kinderen en was trots op de
Erasmusspeld die ze van Rotterdam
kreeg voor haar prachtige werk dat
ze jaren heeft gedaan. Oma Van der
Poel is op 26 mei 2013 overleden na
een kort ziekbed.
Herdenkingsboom
Ieder jaar wordt het werk van Oma
Van der Poel symbolisch herdacht

CCtje Nog meer gekte

c foto burosolo.nl

Wanneer deze onvolprezen
krant op mijn deurmat valt,
denkt u natuurlijk dat ik als
eerste mijn eigen stukkie
lees. Je eigen geschriften
lezen geeft inderdaad een
fijn gevoel, Godfried Bomans
omschreef dat eens als, kennelijk ooit door een Fransman
gemunt, “Le plaisier de se
voir imprimé”, maar toch is dit
geenszins het geval. Ik ga altijd eerst naar de ingezonden
brieven, kijken of iemand op
mijn stukje heeft gereageerd.
Hopelijk vind de directie nog
eens een andere titel voor de
rubriek dan het super oubollige ‘Tante post’, maar daar
gaat het nou niet om. Als je reacties krijgt word je kennelijk
gelezen, en dat is prettig.

Cox Column

Iemand reageerde instemmend op mijn
stukje over ‘Gekte’. En in de stad werd
ik er meermalen op aangesproken, allemaal enthousiaste bijval, zeker over dat
gedoe met die telefoontjes. Overigens
mogen de reacties ook best kritisch
zijn, daar kan ik heel goed tegen en
probeer er mijn voordeel mee te doen,

als het maar geen slap gelul is. En wat
slap gelul is bepaal ik dan weer zelf, ja,
dat is nou eenmaal zo.
Maar, lieve lezers, er is nog veel meer
gekte. Bij de krant die ik elke dag lees,
en als u het niet verder vertelt, dat is
de Volkskrant, hebben ze om de een
of andere reden afgesproken dat de,
hoe zeg ik dat, de ‘vrouwelijke’ vorm
van beroepsnamen niet wordt gebruikt.
Dus je leest een recensie over een
‘schrijver’, wat een fantastisch boek
enzovoorts, en dan blijkt gaandeweg
in het artikel dat die schrijver Miep
heet, of Constance, en dan denk je, hé,
verrek, het gaat over een vrouw. Wat is
daar in ‘s hemelsnaam de zin van? Of
het gaat over een directeur, die heeft
bij het jaarverslag dat en dat gezegd,
en die blijkt dan Adèle of Marietje te
heten. Wat is dat voor flauwekul? Wat
mankeert er aan ‘schrijfster’? Of aan
‘directrice’? Of aan lerares, of voetbalster, of Koningin?
Uit welke getroebleerde hersenpan is
dit alles nu weer ontsproten? Heeft
het feminisme, dat een aantal andere
dingen absoluut heeft goed gedaan, hier
iets mee te maken? Maar dan begrijp ik

Oma met de kinderen

in de tuin bij Kindercentrum Prinses
Amalia aan de Spaanseweg 20 te
Rotterdam waar een boom is geplant
in 2013. De herdenking is nu op
woensdag 7 november 2018. Mensen kunnen langskomen om even op
het bankje naast de boom te zitten
of gewoon even stil te staan bij het
bijzondere werk dat Oma en Opa
Van der Poel jaren hebben gedaan.
Marlies van der Poel
Kindercentrum Prinses Amalia
assistent-leidinggevende
Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
010-2621733
Oma van der Poel in de keuken

iets niet. Het is toch buitengewoon feministisch dat vrouwen hun eigen vervoeging noem ik het nu maar, van een
woord hebben? Je gaat mij toch niet
vertellen dat als je over een ‘directrice’
leest dat je dan denkt, “Oh., het is maar
een directrice, als het nou een directeur
was dan nam ik het serieuzer.”
Dan hebben die mensen gewoon een te
lage pet van zichzelf op, en dat lijkt me
geen eigenschap van het feminisme.
Van de week stond er in genoemde
krant een artikel over de ‘wanderlust’
van de Duitse jeugd. Die zijn weer
allemaal in Gods vrije natuur aan het
‘wanderen’. Nou ja, zolang het niet met
z’n allen in de maat en op hoge laarzen
is vind ik het prima, en er stond een
foto bij van zo’n Bube, die uit zat te
rusten op een rots met naast hem twee
op het oog lekkere meiden, en in het
onderschrift heette het dat hij daar zat
met twee VRIENDEN. Ben ik nou de
enige die dit bespottelijk vind? Nee
toch, hè? Als je de vrouwelijke vorm
voor het benoemen van een figuur
niet gebruikt is er gewoon sprake van
mis-informatie, ik kan het niet anders
noemen.

Nog even dit. De figuur die enige jaren
geleden een scheidsrechter dood trapte,
voor alle aanhangers van de multiculturele samenleving: dit hadden we toch
nog nooit meegemaakt, of wel soms,
heeft, misschien behalve in voorarrest,
nog geen dag gezeten, sterker nog, hij
was afwezig bij de uitspraak van zijn
veroordeling, nee, nog sterker, hij moet
worden uitgezet, hoe kan iemand die
moet worden uitgezet lid zijn van een
sportvereniging, maar hij is ondergedoken en de politie gaat hem niet zoeken,
want “dat is zoeken naar een naald in
een hooiberg”. Over gekte gesproken!
Zullen we nou niet eens onderhand met
een aantal heel verstandige mensen bij
elkaar gaan zitten en het probleempje
bij zijn naam noemen en eens kijken
hoe we dit, veertig jaar te laat, gaan
proberen op te lossen? Het is maar een
idee, voordat die Wilders er met zijn
populistische wartaal mee aan de haal
gaat.
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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 ***

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €

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

Geen mens is
hetzelfde. Dat beseffen
wij als geen ander.
Daarom gaan wij uiterst
secuur om met al uw
wensen. Zo geven we
de gewenste kleur aan
uw uitvaart en wordt u
herdacht zoals u bent.

tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
9,9,
11 - p.p.
Kerstmarkten va. slechts €
nthe
4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Dre
9,- p.p.
239,Hotel de Westerburcht va. €

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

d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,- p.p.
239,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
€
MS Amadeus Silver al va.
ive autoreis
NIEUW 5 dg. More All Inclus
9,,- nu € 259,Wunderland Kalkar € 288,-

Kerstcruise

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

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

Voor informatie
0800 - 288 22 55

Zeeland
More All Inclusive autoreizen
rting
Ko
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

24 uur per dag bereikbaar

37% Korting

onderdeel van

onderdeel van

WWW.CVU.NL

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

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

VERHUIZ

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

Sprookjesachtige kerstreizen met gegarandeerde vertrekken
Reiscode: kdzla01

Kerst in Drenthe

www.seniorenhulp.com

€ 499*p.p.

6-daagse busreis

Reiscode: kdwie01

Kerst in de Schwäbische Alb

€ 559*p.p.

7-daagse busreis
Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

- 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

Reiscode: kdwen06

Kerst in sfeervol Wenen

€ 599*p.p.

8-daagse busreis

Reiscode: kdsnt01

Kerst aan de Costa Brava

Ziet u er ook zo tegen op?

8-daagse busreis

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.

8-daagse busreis

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

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

€ 599*p.p.
Reiscode: kdmtm01

Kerst in Toscane en Florence

€ 599*p.p.

Kerst en Oud & Nieuw in Zuid Tirol en
het Zwarte Woud - 12-daagse busreis
Kerst en Oud & Nieuw in Kroatië
12-daagse busreis
Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

Reiscode: kdde304

€ 879*p.p.
Reiscode: kdopa06

€1099*p.p.

Verre reizen

Steden reizen

* Reissom p.p. o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer, excl. € 19,50 reserveringskosten en
€ 2,50 Calamiteitenfonds
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Nr. 174

‘Eerste verkeerstoren was een VW-bus’
Velen hadden natuurlijk weinig moeite met het herkennen van de Ken je dit nogfoto van vorige maand. Dat was Vliegveld Zestienhoven, tegenwoordig aangeduid
als Rotterdam The Hague Airport. Ook in de jaren zeventig was veiligheid daar
heel belangrijk. In 1973 werd de foto gemaakt bij een training met honden die wel
raad wisten met verdachte personen. Maar velen hebben ook andere herinneringen aan Zestienhoven. Lees maar.
Ron Goud: “Dat moet vliegveld Zestienhoven
zijn. Mijn vader werkte daar vlakbij als loodsbaas
bij Cleton en Co. Eind jaren 70. Tijdens schoolvakanties nam hij mij wel eens mee naar zijn werk.
Ik heb in het gebied rond het vliegveld uren rond
gezworven. Vlakbij de loods had je ook de Gekro,
waar ze van kadavers lijm maakten. Het kon daar
vreselijk stinken. Ik heb in een sloot bij Zestienhoven leren vissen en ben een keer in het water
gevallen. Tijdens schafttijd gingen mijn vader en
ik vogels kijken. Hij had bij Karel Schot in de
klas gezeten. We hebben veel verschillende vogels gespot, waaronder de gekraagde roodstaart.
Een enkele keer zijn we vanaf het vliegveld naar
Spanje op vakantie gegaan. Door werk en studie
ben ik 23 jaar geleden uit Rotterdam vertrokken.
Via Monster in het Westland en Barneveld zijn
we uiteindelijk in Katwijk gestrand. Soms doen
we nog een dagje Rotjeknor. Dan wandelen we
langs de vele plaatsen waar ik bijzondere herinneringen aan bewaar. Plaatsen waar dingen zijn gebeurd die bepalend zijn geweest voor de rest van
mijn leven. Als ik de marathon van Rotterdam
loop, is het alsof er een ﬁlm van mijn jeugd wordt
afgedraaid, van noord naar zuid. Vorig jaar zijn
we op het vliegveld wezen kijken. Rotterdam-The
Hague Airport (wat mij betreft had het Zestienhoven mogen blijven heten) is groot geworden door
klein te blijven.”
Nel Verkerk-Verhage: “Dit is in Overschie, waar
mijn man en ik geboren zijn. We zijn hier op
onze trouwdag tussen het stadhuis en de kerk

even langs geweest in 1965. De foto is van later,
ik denk ongeveer 1970. Het vliegveld is in 1955
geopend. We liepen in onze verkeringstijd altijd
op zondag een rondje rond vliegveld Zestienhoven. We zijn 15 september 1965 getrouwd en in
de week van 22 september was het feest, want
de luchthaven bestond 10 jaar. De directeur en
zijn vrouw waren vrienden van ons en op onze
trouwdag kon hij niet naar de receptie komen. Ik
was in die tijd een bekend persoon in Overschie.
Mijn beroep was jeugdleidster en de taxichauffeur en fotograaf waren goede bekenden. De
fotograaf had vakantie, maar kwam terug voor
ons; ik had zijn kinderen op club. We spraken met
de taxichauffeur af dat hij ons naar de luchthaven moest brengen, omdat Hans Zuidema moest
werken en ik wilde toch graag dat hij ons zag.
De familie zou dan met de auto’s naar het zaaltje
van de katholieke kerk gaan waar het feest werd
gehouden. Maar de taxichauffeur en de fotograaf
hadden samen een afspraak gemaakt en we reden
met het hele gevolg naar de luchthaven. We
werden bij de toren natuurlijk door het voltallige
personeel begroet en we mochten op de luchthaven fotograferen, want er was een vliegtuig van
Bratensafe aanwezig. Die ging over een paar uur
weg met afgelost personeel uit de haven naar
Noorwegen. Het was een Noorse maatschappij. Ik
stond net met twee bruidsmeisjes van 8 en 9 jaar
op de trappen van het vliegtuig toen er een man
uit een kantoor kwam aanlopen en ging staan kijken. Hij kwam vragen of we wilden instappen en
een reisje naar Noorwegen wilden. Dat kon niet.

Ken je dit nog?

Nr. 176

We hadden een feest gepland, maar we mochten
later terug komen en de tickets ophalen en alsnog
naar Noorwegen. We zijn nu, 45 jaar later, echt al
heel vaak door heel Noorwegen geweest. Ook via
de Noordpool naar Finland en via Zweden naar
Noorwegen en terug met de boot naar Duitsland.
Met een bus, niet meer met het vliegtuig. Maar
we hebben dus heel wat stappen op de luchthaven
in Overschie gezet. Nu kunnen we de vliegtuigen
uit de ﬂat van mijn moeder, van 98 jaar, zien
landen. Ze kijkt vanaf de 11e verdieping naar
Maassluis, Rotterdam en we zien de vliegtuigen
dalen. Dus mijn herinneringen kwamen al snel
toen ik de foto weer zag. In onze tijd was de
luchthaven goed te bezoeken. We liepen gewoon
naar de baan waar de sportvliegtuigen waren.
Hans Zuidema was met Martin Schreuder vliegeniers aan het opleiden in hun vrije tijd. Martin
was een erg leuke man. We aten er veel. Ik ging
twee dagen in de week mee om voor de kinderen
te zorgen en we aten tussen de middag samen
met Martin Schreuder en Hans. Hij had toen net
een beetje verkering met een stewardess, waar hij
later mee is getrouwd, maar in 1964 nog niet. Ik
wil het hierbij laten, maar mijn man en ik hadden
weer een leuke dag door alle herinneringen die
terugkwamen. Bedankt hiervoor.”

daar bij de douane zat in het weekend. De
‘beveiliging’ was een tuinhekje, zodat ik er onder
begeleiding van een douanier regelmatig op het
platform kon komen. Diverse vliegtuigen heb ik
toen ook van binnen gezien. De eerste verkeerstoren was een VW-bus met een verhoogbaar dak
met een zendbakkie, zoiets als de 27 mc. De verkeersleider zat op een hoge barkruk. Er kwamen
toen alleen propellervliegtuigen, onder andere
met auto’s erin die zo het vliegtuig uitreden en na
een douanecontrole hun reis vervolgden.”
Wim Geels: “Dit is Zestienhoven. Die man heeft
zo’n pak aan waar een hond in kon bijten zonder
dat je het voelde. Vast nog geen drugshond, denk
ik.”
Walter van der Vlies: “ik kreeg toevallig bij
AH te Schoonhoven jullie leuke blad in handen
met daarin een foto van het toenmalige Bravo
platform (helemaal leeg!). Sinds 1972 vlieg ik
op Rotterdam. Ook heb ik altijd herders gehad,
waarmee ik het nodige heb meegemaakt op het
vliegveld. Er zijn mooie verhalen van. Bijgaand
een foto van Zorah, na een vlucht met haar.” (Zie
onder aan deze pagina.)

Frans Verboven: “In de jaren zestig kwam ik
regelmatig op het vliegveld, omdat mijn vader

Ken je dit nog? Weet u waar dit was en wat zich daar afspeelde? En weet u wat daar inmiddels is gekomen? Heeft u herinneringen aan deze plek of één van de gebouwen die u ziet? Enig idee wanneer de
foto genomen zou kunnen zijn? 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.

Walter van der Vlies met z'n hond Zorah.
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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:
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.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Geldig t/m zaterdag 3 november 2018

Gestoomde
makreel
00
2 voor € 5,
€3.00 per stuk

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

Klikgebit?
Dat zit!
‘n‘ngoed
kunstgebit?
(vast
&
zeker!)
Voor FairDent
Wie kiestgeen
voor eenkunst!
klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen
gebit!Bij
Het
klikgebit kliktCentrum
vast op FairDent
kunstwortels
Tandprothetisch
diebent
eenuerkend
implantoloog
op maat
in het
verzekerd
van een perfecte
prothese.
kaakbeen
aanbrengt.
U bentgebruikscomfort
verzekerd van een
Op maat
en met optimaal
moderne,
betrouwbare
Ook behandeling
aan huisoplossing.
mogelijk.

.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258
www.fairdent.nl
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

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

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Jacob Catsstraat 2/
Hoek Zaagmolenstraat
OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Frieslanders
10 kilo

€ 6,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Eigenheimers of Bildtstar
5 kilo

€ 3,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

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

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

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Altijd al willen cruisen,
dit is uw kans!
Droomt u óók van een cruisevakantie? Waar u één keer uw koffer uitpakt, in de watten wordt gelegd door
het personeel aan boord en elke dag een nieuwe bestemming bezoekt? Wat dacht u bijvoorbeeld van de
adembenemende steile bergwanden en watervallen van de Noorse Fjorden, de Middeleeuwse straatjes in
de hoofdsteden van de Baltische staten of de gigantische watervallen en prachtige geisers in IJsland?
Voor het boeken van uw cruisevakantie wilt u natuurlijk goed geadviseerd worden over de verschillende
rederijen, schepen, routes en excursiemogelijkheden.
Dit doet u natuurlijk bij dé cruisespecialist van Nederland: CruiseClub. Samen met het beste reisbureau
van Nederland Reas Reizen zijn wij gevestigd aan de
Dorpsweg in Rotterdam, waar u nog gratis voor de
deur kunt parkeren.
Met meer dan 120 cruiseschepen in het assortiment en met meer dan 10 specialisten is CruiseClub
hét adres voor het boeken van uw cruise. Cruises zijn er voor ieders budget en worden op maat voor u
samengesteld. CruiseClub verzorgt graag uw cruisevakantie tot in de puntjes tegen een scherpe prijs en
met ouderwets goede service.
Lijkt cruisen u fantastisch? Dan is dit uw kans uw eerste cruise-ervaring op te doen! CruiseClub organiseert ook in 2019 weer verschillende groepscruises. In april, mei en juni biedt CruiseClub in samenwerking met de Holland America Line 6 groepscruises aan met de Rotterdam vanuit Rotterdam. Vanaf juli
2019 zal de Rotterdam niet meer vertrekken vanuit Rotterdam, maar vanuit Amsterdam. Wilt u uw eerste
cruise maken met een groep of wilt u nog één keer cruisen vanuit Rotterdam met de Rotterdam, dan is
dit uw (laatste) kans!

Voor meer informatie en advies over (groeps)cruises, bent u van harte welkom aan de Dorpsweg in Rotterdam! Kijk ook eens op onze website www.cruiseclub.nl voor meer informatie.

13-daagse cruise
Parels van de
Baltische Staten
Vertrek op 29 april 2019
Vanaf € 1.849,- p.p.

8-daagse cruise
Noorse Legenden
Vertrek op 11 mei 2019
Vanaf € 1.149,- p.p.

8-daagse cruise
Viking Saga’s
Vertrek op 18 mei 2019
Vanaf € 1.049,- p.p.

15-daagse cruise
Noordkaap
Vertrek op 25 mei 2019
Vanaf € 2.099,- p.p.

7-daagse cruise
Viking Saga’s
Vertrek op 8 juni 2019
Vanaf € 1.049,- p.p.

17-daagse cruise
Noordelijke
Eilanden
Vertrek op 15 juni 2019
Vanaf € 2.599,- p.p.

Alle afvaarten zijn inclusief het Explore4 pakket, bestaande uit een Signature drankenpakket, volpension en
1 diner in restaurant Pinnacle Grill, verlaagde 3e/4e persoonstarieven en flexibele boekingsvoorwaarden.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief fooien.

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Omdat u in deze krant als bijlage een
uitvaartspecial aantreft, besteden wij
daar op onze pagina deze keer ook
bijzondere aandacht aan. Als executeur
van de overledene zijn wij ook vaak de
persoon die de uitvaart moet organiseren. Dat is best een lastige klus, zeker
als we de overledene niet of nauwelijks
gekend hebben. In de loop der jaren
hebben we hiervoor een heel protocol opgebouwd dat we eerst met een
nieuwe klant, die ons vraagt de uitvaart
te organiseren, ‘langs lopen’. We willen
dan uiteraard de meest gebruikelijke zaken weten zoals: begraven of cremeren,
wel of geen bloemen en wat voor een
kist. Ook is het ﬁjn als we weten welke
muziek gewenst is en wie we moeten
uitnodigen etcetera.
Kennen we deze persoon wat langer,
dan durven we ook de vraag wel aan
of er gesproken mag of moet worden
op de uitvaart. Wat de trouwe lezer van
deze rubriek nog niet weet, is dat een
van ons, Nico van Scheijndel, 20 jaar
lang Humanistisch Uitvaartspreker is
geweest en niet bang is een mooi levensverhaal te schrijven voor een vaak
onbekende persoon. Dit levensverhaal
wordt geschreven aan de hand van verhalen die nabestaanden vertellen. Willen nabestaanden zo’n toespraak, dan
nemen we die samen met hem of haar
door. Een enkele keer wordt verwezen
naar dagboeken of schrijft de betrokkene eerst zelf een stuk tekst dat we dan
later samen doornemen. Doel is en blijft
een uitvaart te organiseren, die past bij
de overledene en waar de nabestaanden
een goed gevoel aan over houden. Dat
is moeilijk, maar ook dankbaar werk.
Dankbaar vanwege het vertrouwen,
mooi omdat we zo dit laatste stukje van
het leven mogen vormgeven.
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Wie betaalt de uitvaart?
www.verzekeraars.nl).
Blijkt er geen verzekering te zijn
of dekt die onvoldoende de kosten,
dan moeten die uit de nalatenschap
van moeder worden betaald. Is ook
die niet voldoende om alle kosten te
dekken, dan moeten de naasten de
kosten voor hun rekening nemen. Had
moeder toch voldoende geld en zelfs
zoveel dat er aangifte erfbelasting
moet worden gedaan, dan zijn de
kosten van de uitvaart in mindering te
brengen op de waarde van de nalatenschap.

Onze moeder is nooit rijk geweest en nu zij is overleden,
is er weinig geld beschikbaar
voor de uitvaart. Vroeger
heeft ze het wel eens gehad
over een verzekering, maar
we kunnen in haar papieren
niets terugvinden. Wie betaalt nu de uitvaart?
Volgens de wet zijn de naasten verantwoordelijk voor de kosten van de
uitvaart. Artikel 392 e.v. van boek 1
van het Burgerlijk Wetboek beschrijft
dit als volgt: ouders, kinderen en
behuwdkinderen, schoonouders en
stiefouders zijn aansprakelijk voor
de uitvaartkosten. Dit betekent dat
u als kinderen hoe dan ook aangesproken zult worden voor de kosten
van de uitvaart. Mocht moeder een
uitvaartverzekering hebben, dan kan
dat een sommenverzekering of een
naturaverzekering zijn. Bij een sommenverzekering is een bepaald bedrag
beschikbaar. Bij een naturaverzekering is vastgelegd welke diensten wel

Gemeentelijke uitvaart
Is een broer of zus door de gemeente,
ook wel sociale dienst genoemd,
begraven of gecremeerd, dan zal deze
dienst altijd proberen de gemaakte
kosten te verhalen op de naasten,
die volgens het Burgerlijk Wetboek
verantwoordelijk zijn voor de kosten.
Ontvangen die naasten zelf (ook) bijstand, dan hebben ze waarschijnlijk
weinig te vrezen. Maar is dat niet zo
en hebben de broers en zussen van de
overledene voldoende spaargeld, dan
kunnen ze zich niet aan betaling van
deze kosten onttrekken; ook niet door
de nalatenschap te verwerpen, want
dat gaat over de nalatenschap en niet
over de kosten van de uitvaart.
Keuzevrijheid onderneming
Let er bij het kiezen van de uitvaartondernemer op of de verzekering
van de overledene de vrijheid biedt
met iedere onderneming in zee te
gaan of dat er alleen gewerkt mag
worden met door de verzekeraar
geselecteerde uitvaartondernemingen.
Kiest u toch voor een ander, dan kan
het gebeuren dat kosten niet of niet
geheel gedekt zijn. Dat hoeft geen
probleem te zijn, want met een kleine
onderneming en/of door veel zelf te

en niet verzekerd zijn. Vraag in alle
gevallen aan de verzekeringsmaatschappij of u vrij bent naar iedere willekeurige uitvaartondernemer te gaan
of dat u beperkt bent tot een aantal
gecontracteerde ondernemers. Kiest u
ondanks een eventuele beperking voor
een andere ondernemer, dan krijgt u
vaak minder uitgekeerd dan waarvoor
u verzekerd was.
Akte van cessie
U schrijft dat moeder wel eens over
een verzekering sprak. Vaak gaat het
dan om oude verzekeringen van toen
ƒ 50 of ƒ 100 die al volledig betaald
zijn en waarvan de maatschappij

doen bent u vaak goedkoper uit dan
bij de ‘grote jongens’.
Van wie is de as?
Het lichaam van een overledene
kunt u niet bezitten. Ook de as van
een overledene is niemands bezit.
Wel mag degene die opdracht tot de
uitvaart heeft gegeven over de as beschikken. Hij of zij krijgt bericht van
het crematorium met de vraag wat er
met de as moet gebeuren, als dat bij
het organiseren van de uitvaart nog
niet is besloten. Alleen de opdrachtgever mag de as ophalen. Wil een
ander de as ophalen, dan is daarvoor
een machtiging door de opdrachtgever nodig. Als hier onenigheid over
is, kan de rechter uitkomst bieden.
Geen zorgkosten
Uitvaartkosten zijn niet bij de
aangifte inkomstenbelasting van de
overledene af te trekken als zorg-

misschien al lang niet meer bestaat.
U kunt zelf die verzekeringsmaatschappijen proberen op te sporen.
Maar omdat in de loop der jaren vele
zijn gefuseerd, is het vaak handig de
uitvaartondernemer die inning van
de verzekerde gelden te laten doen.
Daarvoor tekent u een zogenoemde
akte van cessie. U kunt ook zelf De
Nederlandse Bank bellen en vragen
wie de rechtsopvolger van de verzekeringsmaatschappij is (0800 020 1068).
U moet dan natuurlijk wel een polis
hebben. Heeft u die niet, vraag dan de
Vereniging van Verzekeraars voor u
uit te zoeken of moeder een uitvaartpolis had en bij wie (070-333 85 00 of

kosten. Wel kunt u ze in mindering
brengen op de nalatenschap. Trekt
u ze bij de aangifte erfbelasting af,
dan moet u de eventuele uitkering
van een uitvaartverzekering hierop in
mindering brengen.
Voorkom zuiver aanvaarden
In een nalatenschap waarin niet
duidelijk is of er meer schulden dan
bezittingen zijn, wilt u niet het risico
lopen zonder het te weten zuiver aanvaard te hebben. Dan erft u namelijk
alle bezittingen én schulden. Dat
betekent niet dat u na het overlijden
niets mag. U mag bederfelijke waren
weggooien, plantjes water geven en
papieren bij elkaar zoeken. Maar niet
alvast waardevolle spullen weggeven
of meenemen (hooguit om in bewaring te nemen). Wel mag u spullen
zónder waarde, zoals een fotoalbum
of persoonlijke brieven meenemen.
Maar voorzichtigheid blijft geboden.

Aftrekbaar
Niet alle kosten komen overigens
voor aftrek in aanmerking. Wel zijn
aftrekbaar: de kosten van de uitvaart,
het graf of een urn en de grafbedekking. Ook kosten die voor en na de
uitvaart zijn gemaakt en daarmee
in verband staan, mag u aftrekken.
Zoals bijvoorbeeld de bekendmaking
van het overlijden in een advertentie,
rouwkaarten en bloemen of de dankbetuigingen achteraf. Daarnaast is de
grafsteen aftrekbaar (niet het onderhoud of versieringen). Hiervoor geldt
dat u slechts kosten mag aftrekken die
in verhouding staan tot de ‘stand’ en
het vermogen van de overledene.

Maak het de nabestaanden
gemakkelijk Het helpt nabestaanden enorm als de overledene
zijn spullen georganiseerd bij elkaar heeft. Dus de verzekeringspapieren, een lijstje met adressen van
mensen die op de hoogte moeten
worden gebracht, enzovoorts.
Geen uitvaartondernemer
nodig U heeft niet standaard een
uitvaartonderneming nodig. Wie
wil en zichzelf hiertoe in staat acht,
kan zelf alles regelen. Zelf naar
de gemeente om aangifte te doen,
zelf koeling van de overledene
thuis organiseren, zelf de laatste
zorg verlenen, zelf de kaart maken
en de regie van de uitvaart doen.
Ook voor de afscheidsplechtigheid
zelf hoeft u niet naar een aula. Wel
nodig is de verklaring van overlijden die de gemeente afgeeft en het
regelen van de plek van begraven
of cremeren, want dat kan niet
zomaar overal.

l

uw erfcoach en meer

l
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Style

by Vreugdenhil

Totale opheffingsuitverkoop
alles tegen bodemprijzen, alles moet weg!

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

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.

Heeft u thuis oude munten, penningen of bankbiljetten liggen en u
wilt de waarde ervan weten ? Dan biedt "munttaxatie.nl" bestaande
uit drie beroepsnumismaten u vrijblijvend de gelegenheid hiertoe !
Samen hebben zij meer dan 100 jaar kennis en ervaring.
Munttaxatie.nl organiseert de komende tijd een aantal taxatiedagen
bij u in de buurt. U wordt kosteloos geïnformeerd wat uw munten,
penningen en bankbiljetten in de huidige marktsituatie kunnen
opbrengen.
U kunt inbrengen ter veiling of eventueel verkopen na legitimatie.

Houten

dinsdag 6 november 2018, 11.00-16.00 uur
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2

Wassenaar

dinsdag 20 november 2018, 11.00-16.00 uur
Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54

Nieuwerkerk

dinsdag 4 december 2018, 11.00-16.00 uur
Van der Valk Hotel, Parallelweg Zuid 185

a/d IJssel

Karel de Geus Muntveilingen B.V. Veldhoven
Romunt B.V. Numismatiek Roermond
Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen

040-2123455
0475-316010
0546-561322

zie voor verdere informatie

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepsstoffering.
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.
Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
tussen 9:00 - 17:00

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
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Het Zuider Volkshuis / De Brink 100 jaar
Twee jaar geleden vierde Tuindorp Vreewijk zijn honderdjarig bestaan. Dit jaar is het de beurt aan
het Zuider Volkshuis, dat later bekend werd onder de naam De Brink. Vreewijk werd ontworpen
door architect dr. H.P. Berlage. Het moest een tuinstad worden; zelfvoorzienend met goede woningen, veel groen, winkels, scholen en mogelijkheden voor sociale en culturele activiteiten.
Berlage ontwierp het westelijk deel
van het stratenplan met mooie stadsstraten en allerlei fraaie accenten. Dit
is goed te merken aan de straatjes
achter de Brinkpoort, zoals de Donk,
de Voordonk en Achterdonk. Het
gebouw voor sociaal-culturele activiteiten plande hij op de hoek van het
Brinkplein en de Dreef. De architecten
Roos & Overeijnder ontwierpen het
gebouw en de rij met huizen van het
plein aan de Dreef.
De bouw van het verenigingsgebouw
werd gestart in 1917, hoewel de
exacte invulling nog niet bekend was.
Mejuffrouw Lucie Havelaar vond de
woningbouwvereniging ‘NV Eerste
Rotterdamsch Tuindorp’ bereid het
gebouw aan de Brink ter beschikking
te stellen voor liefdadigheidswerk en
werd de vereniging ‘Het Zuider Volkshuis’ opgericht. Op 7 mei 1918 werd
het nieuwe gebouw betrokken.
‘Op zaterdag 2 november 1918 des
namiddags ten 3 ure werd het Zuider
Volkshuis geopend.’ De Maasbode
schrijft hierover: ‘Het huis komt onder
leiding van Mejuffrouw L. Havelaar,
die zich geheel belangeloos aan het
werk van ontwikkeling, beschaving en
ontspanning zal wijden.’
Drie delen
Het gebouw van het Zuider Volkshuis
bestond uit drie delen; één gelegen
aan de Brink dat bestond uit kamers,
lokalen en zalen. Het tweede deel,
gelegen aan de Dreef, met een zaaltje
voor gymnastiek en toneel. Deze
delen werden verbonden door een
verdiepingshoge tussenbebouwing.

Het derde deel was de naastgelegen
conciërgewoning, voor de beheerder
van het pand. Maar al snel werd deze
woning vanwege ruimtegebrek bij het
hoofdgebouw getrokken.
Zeer vooruitstrevend
Het doel van het Zuider Volkshuis
werd omschreven als: ‘Zij wenscht
de ontwikkeling en beschaving en het
levensgeluk te bevorderen en meent,
dat voor het verkrijgen van het laatste
de bereiking van een zekere mate van
ontwikkeling en beschaving noodig is,
waartoe zij cursussen en tentoonstellingen op allerlei gebied en voordrachten houdt, muziek en zang bevordert,
huishoudonderwijs geeft, concerten,
enz..’
Deze doelstellingen waren zeer
vooruitstrevend in een tijd waarin de
‘gewone man’ lange werkdagen moest
maken en denkbeelden als ‘Arbeid
Adelt’ gemeengoed waren.
Boekencensuur
Om aan deze doelstellingen te voldoen
werden een bibliotheek, leeszaal
en school opgenomen in het Zuider
Volkshuis. Er was al direct gestart met
een bewaarschooltje met een Fröbelen een Montessoriklas en een jaar
later een filiaal van de gemeentelijke
bibliotheek. In deze bibliotheek had
juffrouw Hillebrand de leiding. Een
zeer strenge juffrouw, die keek of je
schone handen had en of je de boeken
netjes aangaf. Zij bepaalde ook wat
de (jonge) lezers mochten lezen; ware
censuur dus.
In 1928 verhuisde de bibliotheek naar

een eigen gebouw aan de Mare in
Vreewijk. Al vrij snel was er sprake
van ruimtegebrek, doordat het Volkshuis erg in trek was bij de Vreewijkers. Daarvoor werden in andere delen
van Vreewijk faciliteiten gecreëerd,
die vanuit het Volkshuis werden
geleid. Zo werd ‘De Uil’, een loods
die gebruikt werd bij de bouw van het
eerste deel van Vreewijk, in 1922 in
gebruik genomen als clubgebouw voor
de opvang van werkloze jongeren.
‘Naast de functie van ontspanningslokaal deed ‘De Uil’ dienst voor de
timmer- en zaagclub van de jeugd.
Amerongse berg
Ontspanning en de natuur stonden
hoog in het vaandel. Na de opening
kreeg het Volkshuis de beschikking over twee buitenhuisjes aan de
Binnenmaas: ‘De Karakiet’ en ‘Het
Reigersnest’. Deze gebouwen werden
gebruikt voor roei-, zeil- en zwemactiviteiten.
Ook kreeg het Volkshuis een buitenverblijf op de Amerongse berg in
Amerongen: ‘Onse Bliscap’. Hier
werden uitstapjes en kampen georganiseerd. Later organiseerde men
paardenkampen voor de jeugd nabij de
Loonse en Drunense Duinen.
Burgerlijk ongehoorzaam
Heel frappant in de geschiedenis van het Zuider Volkshuis was
de burgerlijke ongehoorzaamheid
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
Duitse bezetters hadden namelijk een
aantal wetten uitgevaardigd, die door
het Volkshuis systematisch werden

Vrijdag 2 november van 13.00 tot 18.00 uur is er een reünie.

Brand in Zuider Volkshuis De Brink op 2 juni 1965

ontdoken. Bijvoorbeeld het bordje
‘Verboden voor Joden’ werd nooit
opgehangen, ‘foute’ bezoekers werden
geweerd en de verboden A.J.C.-ers
(Arbeiders Jeugd Centrale) werden
gewoon toegelaten. In die tijd nam het
bezoek aan het Volkshuis sterk toe.
Opstandige jeugd
In 1959 hield het Zuider Volkshuis
officieel op te bestaan en werd omgevormd tot De Brink. Een nieuwe koers
met meer democratie, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid.
De focus kwam toen meer te liggen op
de opvang van, met name in de jaren
‘60, de opstandige jeugd en in 1962
werd een jeugdsociëteit geopend. In de
jaren ‘70-’80 was de landelijke trend
zorg en welzijn door professionals te
organiseren en werd De Brink meer
een buurtgebonden instelling. Om als
instituut voor Vreewijkers te fungeren
werd De Brink in 1987 grondig
gerenoveerd en verbouwd, volgens
het ontwerp van Architektenburo Jan
Weeda uit Rotterdam. ‘De grootste
verandering was wellicht dat De Brink
een werkelijk open buurthuis werd.
Met de activiteiten probeerden ze
dit al jarenlang te bereiken, maar het
huidige pand maakte dat onmogelijk.
Het leek een burcht, een vesting, waar
van alles leek plaats te vinden achter
dikke muren.’
Renovatie
Er ontstond meer verbinding tussen
het hoofdgebouw aan de Brink en
het gymnastieklokaal aan de Dreef
door een tussenbouw, dat diende als
hoofdentree en ontmoetingsruimte,
inclusief bar en keuken.

In 2005 onderging wijkcentrum De
Brink wederom een renovatie. Die was
niet zo ingrijpend, maar bestond meer
uit het opknappen van de versleten
delen van het gebouw.
De laatste verbouwing dateert van
2017, waarbij de tussenbouw geheel
vernieuwd werd.
Huis van de Wijk
Intussen wordt De Brink ‘Het Huis
van de Wijk’ genoemd en het had niet
veel gescheeld of men had voor het
voortbestaan moeten vrezen. Want
door allerlei verwikkelingen is De
Brink ruim twee maanden gesloten
geweest. Met hulp van een topambtenaar van de gemeente Rotterdam en
Humanitas zijn er de nodige financiële
middelen verkregen om het welzijnswerk voorlopig tot 2022 doorgang te
laten vinden.
Hoewel er in de afgelopen honderd
jaar veel is veranderd, maatschappelijk en sociaal gezien, komt mij het
volgende citaat uit de Maasbode van
1918 zeer bekend voor: ‘Allereerst zal
aan de kinderen de meest mogelijke
ontspanning worden gegeven. Zoodat
men hoopt op deze wijze de verwildering en tuchteloosheid bij de jeugd
tegen te gaan.’
Reünie
Begin november 2018 wordt het
100-jarig bestaan van de Brink feestelijk gevierd, onder andere met een reünie. Aanmelden kan nog, informatie
via www.100jaarbrink.nl
Marian Groeneweg
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TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS
De mooiste nieuwe en occasion gouden en zilveren

Partijen en verzamelingen uit binnen- en buitenland
Brons, zilver of goud. Alles is welkom

sieraden van o.a. Zinzi en Ti Sento, horloges van o.a.
Guess, Pulsar, Seiko, Rolex, Ice watch en (Antiek)
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zilverwerk voor bijzondere prijzen.
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Munthandel Ritmeester

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

VER
BO

B
VER

U
ONTVANGT
20% EX TRA!

10% TOT 70% KORTING!
ENKELE VAN ONZE
DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

HERFST AANBIEDING

ZILVEREN ZINZI COLLIER MET
ZWARTE EN WITTE ZIRKONIA

van

HET WORDT WEER KOUD,
DAAROM NU

ALLE
TRUIEN
€12,50
KORTING!

€ 259,95

voor € 156,-

BI-COLOUR STALEN
CHRONO SEIKO HORLOGE

van

voor

€ 239,-

€ 167,-

GEELGOUDEN AANZOEKRING
MET DIAMANT

SLE
EGV
ERK
O

OP

Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

(nieuwprijs € 619,-)
occasionprijs € 369,-

voor

Rob de Woningontruimer

UW
ING

KvK nummer 24448641

€ 259,-

GEELGOUDEN DUBBELE
GOURMET ARMBAND

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

Bezoek onze
facebookpagina!

Bereikbaar met: Tramlijn 25

(nieuwprijs
occasionprijs

voor

€ 1699,-)
€ 999,-

€ 699,-

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

Haven 1-3 • Schoonhoven
T (0182) 38 26 51
E info@rikkoert.nl
I www.rikkoert.nl

Last van
uw voeten?
Maak een en
voor e
afspraak

gratchteicsk
voe

Schiedamsedijk 76a Rotterdam:
Wacht niet langer en maak
eenvoudig een afspraak via
T. 010 412 37 25
www.pendersvoetzorg.nl

Blijf er niet
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten,
enkels of knieën? Heeft u reuma of
diabetes? Laat onze specialist de
conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.

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
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De laatste reünie van Zwart-Wit 28
Aanstaande vrijdagavond,
2 november, komen oud
Zwart-Witters nog één keer
bij elkaar. Voor een reünie in
de kantine van BZC ‘95 aan
de Oldegaarde. Het afscheidsfeestje begint om 20.00 uur.
“Wat nu?”, vraagt u zich wellicht
af, “Zwart-Wit ‘28 bestaat toch niet
meer?” Al vijftien jaar niet meer,
maar de vrienden van toen zijn direct
na het rampzalige einde van die
mooie vereniging, begonnen met een
jaarlijkse reünie. Dit wordt de laatste
reünie, heeft de werkgroep aangekondigd, omdat ook de trouwe groep
‘overblijvers’ slinkt en er nou eenmaal
niemand meer bijkomt.
“Daarom hopen we vurig dat alle oudleden vrijdagavond naar de Oldegaarde komen”, zegt oud-bestuurslid Jan
Sintemaartensdijk.
Al was het einde van de club nóg zo
droevig, de vereniging was failliet en
het clubhuis brandde af met daarin
veel historische herinneringen. Een
clubhuis dat door noeste arbeid van
velen was opgebouwd. Het is te
verdrietig voor nóg meer woorden,
daarom de switch naar de mooie
herinneringen.
Hoogtepunt
Zwart-Wit ‘28 bereikte het sportieve
hoogtepunt een jaar nadat ‘die andere
club op Zuid’ Europees- en Wereldkampioen was geworden. Zwart-Wit
‘28 werd in 1971 Algemeen Amateurkampioen van Nederland. De club
werd nationaal zaterdagkampioen door
SV Huizen in twee wedstrijden te verslaan. Het team werd ontvangen op het

stadhuis en kreeg een geweldige huldiging in Ahoy, waar een ere-wedstrijd
tegen Rotterdamse oud-internationals
werd gespeeld.
Wim van der Gijp
In die fantastische voetbaltijd was
Wim van der Gijp trainer. Hij leidde
zijn ploeg met de ﬂair en humor die
al die ‘Gijpies’ wel hebben/hadden. De trainer nam naar training en
wedstrijd vaak zoon René mee, die,
als tienjarige, doelman Ger Reitsma
mocht inschieten. ‘Speeltuinwerk’,
zult u denken, maar het schot van de
kleine Gijp was dusdanig goed dat
de doelman er vaak moeite mee had.
Toen was al duidelijk dat René een absoluut talent was. Hij speelde bij grote
clubs en kwam tot vijftien interlands.
Van die Zwart-Wit tijd herinnert ‘Gijp’
zich niet veel: “Ik was tien jaar en heb
daarna zóveel meegemaakt. Dat weet
ik echt niet meer”, zegt René als altijd
met een lach. “Zwart-Wit ‘28, ja dat
weet ik nog wel. De club bestaat toch
niet meer hè?”
Kampioen
Klopt, vandaar deze laatste reünie.
Adrie Wander, samen met broer Cees
goed voor alle wedstrijden in de bloeiperiode, moet ook in zijn geheugen
graven. “Die wedstrijd en huldiging in
Ahoy vergeet ik nooit. Prachtig, tegen
een team met Eddie PG, Henk Schouten, Rein Kreijermaat, Cor Veldhoen,
Cor van der Gijp, Tinus Bosselaar en
Tonnie van Ede.”
Op de foto, naast genoemde oud-profs,
de mannen van Wim van der Gijp,
staand vanaf links: Jan de Winter,
Cees Wander, Hans Helleman, Peter

Voetbalprominenten samen in het sportpaleis Ahoy

van der Zanden, Adrie Wander, Ferry
ter Mors, Chris Moerkerken, verder
naast PG, Ton Viergever, Frans Steur,
Wim Tuunter, Joop Hak en gelegenheidsverzorger Toon IJzendoorn.
Gehurkt links doelman Ger Reitsma
en rechts scheidsrechter Jaap Bijleveld, trainer Wim van der Gijp en
ZW-elftalleider Anne Faber.
Het kon dat jaar niet op, want later
volgden nog eens twee wedstrijden
tegen zondagkampioen Caesar uit het
Limburgse Beek, getraind door oud
MVV-er Giel Haenen. De Rotterdammers speelden in Limburg gelijk en
wonnen aan de Oldegaarde door doelpunten van Ton Viergever en Frans
Steur en werden daarmee Algemeen
Amateurkampioen van Nederland. De
enige Rotterdamse voetbalamateurclub
die deze titel ooit in de wacht sleepte.

Het jaar daarop werd de zaterdagtitel geprolongeerd, maar algemeen
kampioen werd toen Sparta ‘25 uit het
Brabantse Beek en Donk.
Grote voetbalnamen
Tegenwoordig spelen vrijwel alle
grote clubs op zaterdag, maar in die
tijd was dat anders. Men sprak toen
zelfs een beetje denigrerend over het
zaterdagvoetbal en vergeleek het wel
met ‘zomeravondvoetbal’. Zwart-Wit
‘28 zorgde er mede voor dat dit nu tot
het verleden behoort.
Je kunt grote voetbalnamen koppelen
aan de zaterdagclub op De Vaan. De
club die startte op Varkenoord, in
1928, logisch hè.
Lou van der Hoeven, later meer dan
20 jaar scout voor Feyenoord, was er
trainer. Aad van der Laan, vele jaren

voorzitter van Sportclub Feyenoord,
stond er - voor Ger Reitsma - onder
de lat. Leo Beenhakker speelde in
het eerste en werd er in 1965, onder
trainer Piet Boekee, kampioen van
West 2.
Bekende namen waarmee we tekort
doen aan grote ZW-ers als Arie van
der Giessen, Hans Helleman, Jan en
Coen Nieuwstraten, Jan en Wim van
Elderen, Jan Oorebeek enne… Ja, daar
is geen beginnen aan.
Kom aanstaande vrijdagavond naar het
clubhuis van BZC ‘95 op de Vaan en
zie wie er nog zijn uit die glorietijd.
Als je een ZW-hart hebt, zal je er met
open armen worden ontvangen. Tot
vrijdag!
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

265) Een prachtig plaatje van deze
brug in Rotterdam gemaakt op 25
oktober 1979. Waar is deze te vinden
en zijn er bijzonderheden?

Door de lens van Hartog (265-266)
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.
266) Het slachtoffer van een moord op 29 november 1968. Waar deden de mannen hun
werk? Reacties: reinw@telfort.nl
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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.

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.

Zondag 4 november
Wild met wijnproeverij op Leefgoed de Olifant

Een heerlijk avondje uit voor liefhebbers van wijn en wildgerechten. In Restaurant De Dames op
Leefgoed de Olifant wordt vanaf 18.00 uur voor € 32,50 een heerlijk vijfgangen menu geserveerd,
waarbij u per gerecht een paar wijnen te proeven krijgt. Zie ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Reserveren en meer info: leefgoed.nl/agenda.

Dinsdagen 6 en 20 november en 4 december

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.

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

Dutch Swing College Band speelt op SS Rotterdam

De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan. Zondagmiddag 25 november om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde
Dutch Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank
Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze
traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 09009203 (45cpm). De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Zaterdag 10 november

Nieuw programma Purper in Theater Zuidplas

Cabaretgroep Purper heeft een nieuw programma. Vrijdag 16 november is ‘Purper’s Passie’ te zien in Theater
Zuidplas. Een verrassende, muzikale cabaretvoorstelling voor op de bucketlist! Over het vinden van je passie in
het leven. Met veel humor en fijne liedjes. Purpers van het eerste uur Frans Mulder en Erik Brey zijn weer van de
partij, net als het negen instrumenten bespelende, multi-talent Diederick Ensink én de nieuwe Purper-aanwinst:
de eigenzinnige actrice/singer-songwriter Anne van Veen. Een ware Close Harmony fuif. De Purpers zoeken deze
avond met gezonde zelfspot naar hun eigen passies. Geniet van hilarische dialogen en veel muzikale uitspattingen.
Het belooft één groot feest te worden: welkom! Purper werd opgericht in 1980 door Erik Brey en Haye van der
Heijden. De wisselende samenstelling maakt dat de groep steeds opnieuw weet te verrassen en verbazen. Bekende
namen als Karin Bloemen, Jos Brink, Angela Groothuizen en Jon van Eerd waren eerder te gast in succesvolle
Purper-programma’s. (Voor kortingactie: zie elders op deze pagina’s.)

Najaarsconcert Rotte’s Mannenkoor

In haar Najaarsconcert maakt de Koninklijke Zangvereniging Rotte’s Mannenkoor zingend een reis
langs de kusten van de Oostzee. In het bijzonder Polen en Estland doet zij daarbij aan. Alle liederen
worden zo goed als mogelijk in de oorspronkelijke taal gezongen. Het concert in de Breepleinkerk,
Van Malsenstraat 104 (hoek Randweg en Breeweg) in Rotterdam begint om 20.00 uur. De kaarten
kosten € 15,00 en € 10,00 voor donateurs en Rotterdampashouders en zijn tevens goed voor
de consumptie in de pauze. U kunt reserveren via secretariaat@rottesmannenkoor.nl en 0102203402/0630799808 en www.rottesmannenkoor.nl .

Gezellig Rotterdams Koor in Openhofkerk

Altijd al willen zingen met bekende nummers van Lee Towers, Elvis Presley of Lenny Kuhr, meezingen met het Slavenkoor of het bekende Edelweiss? Dan is hier de kans, want u dit kunt zaterdag
10 november en zaterdag 8 december gaan doen in de Openhofkerk, Middelharnisstraat 153a te
Rotterdam-Pendrecht. Meezingen is gratis en de muziek krijgt u bij binnenkomst. Interesse, maar
bang dat het te moeilijk is? Geen probleem, want zo moeilijk is het niet. Het gaat om de gezelligheid en zingen is gezond, dus kom met zo veel mogelijk. De kerk is open vanaf 10.30 uur en om
11.00 uur begint het zingen! Info: Cor Weber, 0181-641517. Graag tot ziens!
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
20 jaar jubileum Shantykoor Barend Fox

Vrijdag 16 november
Met korting naar Purper’s Passie in Theater Zuidplein
In Theater Zuidplein speelt cabaretgroep Purper vrijdag 16 november
het nieuwe programma ‘Purper’s
Passie’. Dat wordt hard lachen en
veel nieuwe liedjes. Aanvang: 20.00
uur. Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen profiteren van een speciale kortingsactie. Betaal slechts €
15,- (normale prijs € 28,50) p.p. Bel
de kassa (010 20 30 203) en noem
de code ‘Actie Oud Rotterdammer’
of koop uw kaarten online via www.
theaterzuidplein.nl met de promotiecode ‘FEEST’. Meer informatie via
www.theaterzuidplein.nl (Zie ook
elders op deze pagina’s.)

In november 1998 werd het shantykoor Barend Fox opgericht door de roeiploeg van de Brandweer Rotterdam.
Nu, 20 jaar later, op zondagmiddag 18 november, willen zij zich laten zien en horen in Partycentrum Flamingo
aan de Lengweg 150 in Hoogvliet tijdens een prachtig jubileumconcert. Het wordt een geweldige middag met de
geschiedenis, door middel van liedjes natuurlijk, van 1998 tot 2018. Er wordt, in drie blokken, op een leuke en
gezellige wijze teruggekeken op deze 20 jaar, met als gasten de St. Andrew Piper Band. De zaal gaat om 13.15
uur open voor het publiek, die dan op vertoon van hun kaartje een heerlijke kop koffie met wat lekkers krijgen.
De kaartjes kosten € 4,50 p.p. en de zaal is gehuurd tot 18.00 uur. Lijkt het u wat? Bestel dan snel een kaartje
anders mist u deze grandioze middag misschien, want Vol = Vol.

Concert KCOV Halleluja in Prinsekerk.

Vrijdag 16 november geeft KCOV Halleluja een concert in de Prinsekerk, Schepenstraat 69,
Blijdorp. Aanvang 20.15 uur. Entree 20 euro. Gezongen wordt het Requiem van Rutter en de
Messe in A van Cesar Franck onder begeleiding van het Promenade Orkest. Meer informatie op
kcovhalleluja.nl

Zaterdag 17 november
Rotterdamse Postzegelbeurs in De Gulle Gans

Zaterdag 17 november 2018 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, restantenverkoop,
Nieuwtjesdienst. 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 - 221 84 304. Iedere
bezoeker krijgt een gratis lot met kans op een stokboek met 60 zwarte pagina’s.

Leefgoed de Olifant decor voor culinair avondje wild eten met wijnproeverij

In Restaurant De Dames op Leefgoed de Olifant kunt u zondagavond 4 november vanaf 18.00 uur wildgerechten
eten, bij iedere gang gecombineerd met twee proefglaasjes wijn, zodat u de wijn van uw smaak bij het gerecht
kunt kiezen. De keukenbrigade maakt vier verrukkelijke gerechten van gans, wildzwijn en hert. De vijfde gang,
het toetje, is niet wild, maar zoet. Deelname is € 32,50. Voor het menu en reserveren: 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, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zondag 18 november

Shantykoor Barend Fox, 20 jaar jubileum

In Partycentrum Flamingo aan de Lengweg 150 in Hoogvliet om 14.00 uur, viert Barend Fox haar
20 jarig jubileum. Kaartjes á € 4,50 te bestellen via hangruijs@hotmail.com of aan de zaal op de
18e november.

Zondag 25 november
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

Om 16.00 uur: de Dutch Swing College Band op ss Rotterdam - Queens Lounge
info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

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.

Een muzikale reis rond de Oostzee

Zaterdag 10 november maakt de Koninklijke Zangvereniging Rotte’s Mannenkoor in haar najaarsconcert zingend
een reis langs de kusten van de Oostzee. In het bijzonder Polen en Estland doet zij daarbij aan. Alle liederen
worden zo goed als mogelijk in de oorspronkelijke taal gezongen. Van zes Poolse soldatenliederen tot Estisch
repertoire, een Russisch Onze Vader en het overbekende ‘Finlandia’ in het Fins. Voor zover nodig wordt het
koor begeleid op de piano door Cleem Determeijer, die solistisch ook drie preludes van Skrjabin speelt en een
nocturne van Chopin. Het duo Caecilia Boschman (piano) en Karin Dolman (altviool) zal onder andere schitteren
in Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. En er wachten nog veel meer verrassingen. Ruimschoots de moeite waard
om richting Rotterdam-Zuid te gaan!

Wandelen met een doel

Wandelen is goed voor je lichaam, je spijsvertering, je fitheid, sociale contacten, trainen voor een lange wandeling of vierdaagse, afslanken er even uit en genieten van de natuur. Steeds meer kan het via een wekelijks sportbeweegmoment bij een organisatie die wandelactiviteiten aanbiedt, of ga samen met anderen de buitenlucht in
en werk - wandel aan je doelen. Met een duidelijk doel zal je eerder resultaat hebben en nog meer plezier in het
bewegen- wandelen krijgen. Via stichtingSPAL is het mogelijk om op dinsdag, woensdag en donderdag en zondag onder leiding van alllround wandelsporttrainers
met een wandel gerelateerde
activiteit mee te doen en te
ontdekken hoe fijn en actief
wandelen is. De SPAL wandelactiviteiten vinden plaats
rondom het JCA centrum
aan de Albrandswaardsedijk
180 in Poortugaal, nabij
jachthaven Rhoon en op
dinsdagavond in Barendrecht. Meer informatie: Aad
Wijntjes tel. 06-46226208
of www.sportbalans.nl
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OP
OP

1, 2 en 3 november

=

Uitverkoop
PROFITEER NU VAN GIGANTISCHE KORTINGEN

Vele gratis extra’s
en korting op al
onze Visco Climate
Matrassen

Nu op
sta-opstoelen

TOT

TOT

50%

50%

KORTING

KORTING

100 nachten proefslapen!

Aangepaste
(driewiel)fietsen

Al een scootmobiel

vanaf 500,-

TOT

20%

Tweedehands
modellen

KORTING

Nieuwe
scootmobielen
Uitlopend assortiment en
showroommodellen

TOT

50%
KORTING

Winkellocatie | Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 15
De genoemde aanbiedingen zijn alleen geldig op 1, 2 en 3 november 2018 in de Medipoint | Careyn winkel in Dordrecht en gelden niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Informeer in de winkel naar de voorradige
actiemodellen. Beelden kunnen afwijken van de realiteit.

Lenen, huren en kopen

088 - 102 01 70

www.medipoint.nl
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‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.
En we waren niet eens verzekerd.’
‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?
Bel voor een persoonlijk gesprek 010 851 62 80.
Wij helpen u graag.
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Concept uitvaartverzorging
Zoals het woord al zegt werken we via een bepaald concept. Dit houd in dat
tegen een van te voren vast staand tarief de uitvaart geregeld en uitgevoerd
zal worden. Transparanter kan het niet.
gebruik van aula en condoleanceruimte voor de
afscheidsplechtigheid en het condoleren.
Er zijn 3 mogelijkheden:
Basis: Regelen van de uitvaart, overbrengen van
de overledene, naar een door ons gekozen rouwBasis uitgebreid: zoals Basis plus met als
centrum, verzorging, basis uitvaartkist, crematie
extra’s 35 rouwkaarten incl. porto, adresseren en
in stilte, akte van overlijden.
verzenden, condoleance register, 35 kofﬁe-thee
met een koekje. Extra ook mogelijk.
Basis plus: zoals bovenstaand met als
Vraag vrijblijvend de uitvaartfolder aan, waar de
extra gebruik van het crematorium of begraven
pakketten volledig omschreven staan.
(algemeen graf) tot maximaal 900,- . Dit met

C o nc e p t U itva a rt
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.

Keuzevrijheid binnen een uitvaartverzekering

MASTENBROEK

Ongeacht de verzekering, u bent altijd vrij in de keuze van een uitvaartverzorger.
Verzekeringsmaatschappijen proberen u te binden door in de voorwaarden te benoemen dat
er contact opgenomen dient te worden met de maatschappij. Er wordt dan een
uitvaartverzorger toegewezen waarmee wordt samengewerkt.

UITVAARTVERZORGING
Eric Mastenbroek

0180 72304 dag en nacht

Matthijs van Os

Kwaliteit en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg, u heeft altijd één
aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.
Met bij elkaar 55 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart,
onafhankelijk en keuzevrijheid vinden wij belangrijk, uw wensen staan centraal.
Wij hebben een waarderingscijfer van

Is er een verzekering in natura dan bestaat dit uit het leveren van diensten strikt volgens de
voorwaarden van de polis. Vaak betekent dit dat er gebruik moet worden gemaakt van
faciliteiten en locaties waar betreffende maatschappij zelf in voorziet. Wordt hiervan
afgeweken dan zijn de extra kosten voor rekening van de nabestaanden. Een uitvaart wordt
besproken vanuit de diensten en producten die in de polis staan beschreven.
Het verdient de aanbeveling vooraf eens te informeren wat de mogelijkheden zijn met
betrekking tot uw verzekering(en).
U bent vrijer in de keuze van een uitvaartverzorger dan u denkt.

9,7

Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek?

Kijk voor ervaringen van nabestaanden en verdere informatie op;

www.mastenbroekuitvaart.nl

Bel met Mastenbroek Uitvaartverzorging 0180 723204

Uw erfcoach en meer

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de afwikkeling
van nalatenschappen:
• om problemen te voorkomen of op te lossen
• om u werk of zorgen uit handen te nemen
• voor een onpartijdige en professionele afwikkeling

Uw erfcoach en meer

juridische vragen die opkomen bij het ouder worden
tijdens leven en na het overlijden.
“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

ons inons
deze krant
via
UVolg
kent
van
op pagina 7 uit
deze krant. Wij informeren u over allerlei zaken
die te maken hebben met geld en recht, waarbij
het erfrecht het meest aan de orde komt. Deze
informatie in De Oud-Rotterdammer stellen
wij graag en belangeloos ter beschikking. Ook
kunnen wij u helpen als u andere vragen heeft.
Veel mensen doen dit al en bellen ons met een
korte vraag waar wij dan met plezier vrijblijvend
antwoord op geven. U kunt natuurlijk ook een
afspraak met ons maken waarbij uw vragen
meer uitgebreid aan de orde kunnen komen en
waarbij wij u persoonlijk kunnen adviseren. Wij
hanteren dan ons gebruikelijke uurtarief. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij de afwikkeling
van een nalatenschap, advies over besparing
van erfbelasting, het voorkomen van de eigen
bijdrage zorg of het maken van uw aangifte
inkomstenbelasting.

Waarmee helpen wij u graag (verder):
Bij de afwikkeling van nalatenschappen
Als gevolmachtigde in een levenstestament
Voorbereiden en advies testamenten
Als executeur in uw testament
Als boedelgevolmachtigde
Als adviseur van de executeur
Voorkomen eigen bijdrage zorg
Meedenken over ﬁnancieel/juridische
vraagstukken
• Aangifte en advies inkomstenbelasting
• Aangifte erfbelasting
• Voorkomen erfbelasting
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en
ervaring.

Dinsdag 30 oktober 2018
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Zwijnenburg Uitvaartzorg

Een goedkope uitvaart

Wij staan voor Geduld, Service en Flexibiliteit. Uw zorg, na het overlijden van
iemand waar u om geeft, is ook onze zorg. Zorg die we al 20 jaar toepassen.
Samen kijken we naar de wensen en de mogelijkheden om een goede uitvaart te
kunnen verzorgen. Wij hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Alle zaken zijn bespreekbaar. Indien gewenst, zorgen we voor een mooie fotoreportage en muziek.

Als u Een Goedkope Uitvaart wilt
en professioneel dan is dit de beste
keuze.

Geen vraag is ons vreemd. Weten we het antwoord niet dan gaan we er samen met u naar op
zoek. We zijn een kleinschalig bedrijf met eigen
verzorging, vervoer, drukwerk en rouwcentra.
Vandaar dat we de prijs van een uitvaart ook erg
scherp kunnen houden. Onze medewerkers staan
24 uur voor u klaar. Vraag naar onze folder met

duidelijke taal over een mooie uitvaart in prijs en
kwaliteit. Wij doen ook zeker vrijblijvende voorbesprekingen zodat u zelf weet hoe de uitvaart er
uit komt te zien.

Transparant en vele keuze wat u wel en niet wilt.
Wij komen vrijblijvend langs bij u om de gehele
begrafenis of crematieplechtigheid door te nemen
en wij kunnen u een prijs bieden die erg voordelig
is. Wij zijn bekend in de hele regio Zuid-Holland
met ervaren uitvaartverzorgers. U kunt bij ons
ook een keuze maken voor vrouw of mannelijke
collega’s . Wij zijn een luistert oor en nemen nog
de tijd voor een uitvaart. De uitvaartverzorger die

bij u de Uitvaart aan neemt is de gehele uitvaart
ook uw contact persoon. Wij zijn gespecialiseerd
is alle rituelen, daar is onze ervaring mee gediend.
U kunt contact opnemen met 010-80 80 350 of
een email sturen naar info@eengoedkopeuitvaart.
nl Een Uitvaart moet verzorgd zijn en het kan
gelukkig maar één keer en dat moet wel goed en
vertrouwd zijn.

Krijgt u binnenkort, of heeft u te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
Ongeacht waar u verzekerd bent

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

www.uwzrotterdam.nl

Vraag vrijblijvend via de mail informatie aan.

(advertorial)

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect

‘Ik brand een kaarsje ter
herinnering aan jou.’
Een zee van lichtjes
‘Toen we bij de begraafplaats kwamen
voelde het als een warme deken. Het was
een indrukwekkende zee van lichtjes,
heel anders dan overdag. We werden er
helemaal stil van. Het was heel fijn om
hier samen met mijn familie een kaars te
branden voor onze vader en opa en herinneringen aan hem op te halen’, vertelt een
bezoeker van een andere lichtjesavond.

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger
nodig die met een enkel woord begrijpt wat
de wensen zijn. Die kan bogen op een
jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details
CAPELLE AAN DEN IJSSEL - ‘Wat is dit
mooi. Het is aardedonker en overal waar ik
kijk zie ik kaarsjes en fakkels. Zo bijzonder
om op deze manier mijn man te herinneren.’
Dit is één van de hartverwarmende reacties
die coöperatie DELA ontving tijdens een
van haar lichtjesavonden.

zo belangrijk zijn. Onze mensen
staan klaar als het nodig is.

Michel Aalberts
LO G I S T I E K P L A N N E R

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

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

Leonie Koole-Ros, locatiemanager bij
coöperatie DELA, vertelt: ‘Nu de dagen
korter en donkerder worden, merken we
dat veel nabestaanden de behoefte hebben
aan troost. Ze willen graag op een speciale
manier bij hun dierbare stil staan. De
donkere dagen belemmeren soms om
de laatste rustplaats te bezoeken. Daarom
organiseren we op donderdag 8 november
een lichtjesavond op het terrein van begraafplaats en crematorium Schollevaar. We
verlichten het hele terrein met honderden
kaarsjes, fakkels en vuurkorven.’

Zelf een kaarsje branden
Leonie: ‘Iedereen die iemand wil herinneren is van harte welkom. Tijdens de
lichtjesavond klinkt er zachte muziek en
kan iedereen een kaarsje aansteken ter
herinnering aan een dierbare. Er staat een
warm drankje klaar en bezoekers kunnen
rustig napraten en herinneringen ophalen
aan hun dierbare’.
Voor iedereen
De lichtjesavond vindt plaats op donderdag
8 november van 18.00 tot 20.00 uur op het
terrein van begraafplaats en crematorium
Schollevaar aan de Burgemeester Schalijlaan 2 in Capelle aan den IJssel. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie neemt u contact
op met Marie-Louise van der Weiden via
mvanderweiden@dela.org of 06 53 54 55 14.
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Uitvaart basis € 2750,- Uitvaart compleet € 3695,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten, uitvaartkist, 50 kaarten,
50 consumpties, plechtigheid en condoleance, condoleanceboek,
bloemen, koelingskosten, kosten crematie, aangifte overlijden

- Budget uitvaart v.a € 1495,Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

Eind 1994 is van Wijngaarden Uitvaartverzorging gestart in Spijkenisse. Na de komst
van de euro in 2002 bleek dat veel mensen
indertijd een verzekering hadden afgesloten
van ca. ƒ 5000,00, omgerekend dus
€ 2250,00. Door alle prijsverhogingen die
de komst van de euro met zich meebracht,
was dit onvoldoende om alle wensen af te
dekken. Samenwerking met enkele andere

bedrijven leidde in 2004 tot de oprichting
van de Zuid-Hollandse Budgetuitvaartverzorging. Na deze in 2012 in zijn geheel te
hebben overgenomen volgt in 2013 een
fusie met Uitvaartverzorging van Wijngaarden VOF. In 2017 werd ook de Crematiespecialist ingelijfd waardoor een bedrijf is
ontstaan dat door een jarenlange ervaring
uitstekend georganiseerde uitvaarten regelt,
maar waarbij ook de prijs een faktor van
betekenis is. Voor ieder budget moeten er
mogelijkheden zijn om respectvol afscheid
te nemen van een dierbare. Hiertoe hebben
wij enkele pakketten ontwikkeld met als
voordeligste mogelijkheid dat u eerst
afscheid neemt van de overledene, waarna wij hem of haar ophalen, verzor-gen,
aankleden en in een nette kist naar het

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

“All inclusive”

Uitvaart v.a. € 2950

Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

crematorium brengen, waar de crematie
plaats zal vinden zonder aan-wezigheid
van familie. Dit is mogelijk voor € 1450,00.
Het meeste wordt gebruik gemaakt van het
basispakket. De prijs hiervan bedraagt op
dit moment € 3495,00, maar wordt jaarlijks
aangepast aan de prijsstijgingen van gemeenten, crematoria en andere leveranciers.
In dit pakket wordt de uitvaart besproken
op een door u gewenste locatie. Er wordt
gebruik gemaakt van een eikenfineer kist of
of een milieuvriendelijke populieren kist. De
vervoerskosten zitten hierbij, zowel van de
plaats van overlijden naar het rouwcentrum,
als naar het crema-torium. Verzorging en
kleden zijn uiteraard inbegrepen, evenals 30
rouwbrieven naar keuze en een condoleance-register. De crematiekosten zijn gedekt

tot € 1200,00. De-ze zijn o.a. afhankelijk
van de tijd die u wilt gebruiken voor de
plechtigheid. Ook de verzorging van alle
formaliteiten zitten in dit pakket, incl. de
administratieve kosten en de personeelskosten. Wel moet u hierbij de opbaarkosten
optellen, deze zijn afhankelijk van de door u
gekozen loca-tie. Gemiddeld moet u uitgaan
van ca. € 95,00 per dag. Bij overlijden in
een ziekenhuis stuurt deze een nota voor
de laatste zorg en het gebruik van het mortuarium. Ook sommige verzorgingshuizen
doen dit. Wij berekenen deze kosten kaal
aan u door en geven u een kopie van deze
nota. Voor meer informatie kunt u op onze
website kijken (zie onderaan) of een folder
aanvragen.

tel.: 010-4194010 - 0181-620115 - 0181-675145 • www.uvvw.nl • info@uvvw.nl • Frans Halsstraat 7-b • 3202 TD Spijkenisse

Joke Dubbelt Uitvaartzorg
breidt haar dienstverlening uit
Weet u het nog? Op 15 januari 2015 opende Joke Dubbelt haar
eerste uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 52 in Rotterdam. Joke
is al vanaf 2000 uitvaartverzorger en vond het destijds in 2015
tijd een uitvaartwinkel te beginnen. Zij vond het belangrijk in
een huiselijke sfeer nog meer dienstverlening te kunnen geven.
Dat Joke dit goed had aangevoeld,
werd al snel duidelijk, toen bleek dat
de oorspronkelijke winkel al na korte
tijd te klein werd om alle belangstellenden op gepaste wijze te kunnen
ontvangen. Daarom was Joke er als de
kippen bij, toen de twee naastliggende
winkels beschikbaar kwamen, waardoor de mogelijkheid zich voordeed
haar winkel uit te breiden.
De afgelopen maanden heeft er een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden,
waarbij de drie winkels met elkaar
verbonden zijn. Deze uitbreiding stelt
Joke in staat in de toekomst nóg meer
service te verlenen dan zij de afgelopen achttien jaar al deed.

Een huiselijke, ongedwongen sfeer

Doel van de winkels
De verschillende winkelruimten
krijgen ieder een eigen functie. Eén
winkel wordt volledig ingericht als
urnenwinkel, waar de cliënt kan
kennismaken met de vele mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de
asbestemming.
In de tweede winkel ontvangt Joke
cliënten voor een persoonlijk gesprek,
waarin zij vragen over een uitvaart
toelicht of met u de details betreffende de verzorging van een uitvaart
bespreekt. Natuurlijk kunt u in zo’n
gesprek ook uw éigen uitvaartwensen
vastleggen of gewoon geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek
voeren met Joke en haar man Hans.
Uiteraard met een kopje koffie of thee
in een huiselijke, ongedwongen sfeer.
In de derde winkel wil Joke in de toekomst workshops verzorgen. Bijvoor-

Joke Dubbelt

Drie winkels naast elkaar aan de Rusthoflaan

beeld over de verschillende manieren
waarop u uw verdriet kunt verwerken,
zoals ‘rouwverwerking door het gesprek aan te gaan’ of ‘rouwverwerking
op kunstzinnige wijze’, waarbij uw
handen en creativiteit u kunnen helpen
het verdriet draaglijk te maken.
Joke heeft voor de derde winkel nog
een speciale toekomstwens. Zij wil
hier graag een plek creëren waar men
zelf een urn kan maken voor hun dierbare overledene en faciliteiten bieden
om met klei te werken, te schilderen
of glas te bewerken.

Trots
Joke en haar man Hans zijn enorm
trots op hun winkels, die zij konden
realiseren door heel hard te werken
en 24/7 klaar te staan voor een ieder
die van hun diensten gebruik wenst te
maken. Ook de persoonlijke manier
waarop zij hun cliënten begeleiden
is voor velen een reden te kiezen
voor hun onderneming, waarbij de
uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
uiteraard eveneens een belangrijke
factor is.
Dankbaarheid
Naast trots zijn Joke en Hans nog

dankbaarder voor het vertrouwen dat
zij keer op keer krijgen van de mensen
die zij begeleiden tijdens één van de
moeilijkste periodes in een mensenleven. Namelijk bij het afscheid van
iemand die je eigenlijk niet wilt en
kunt missen.
Kennismaking
Heeft u de behoefte geheel vrijblijvend kennis te maken met Joke en
Hans? U bent van harte welkom aan
de Rusthoflaan 52 te Rotterdam,
010-4651120/0651606587, www.
jokedubbelt.nl
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De enige echte
De Oud-Rotterdammer ijsmuts
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.

€ 16,95
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De enige echte
De Oud Rotterdammer sjaal
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!

€ 15,95

€ 29,95

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.

€ 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.

Combiset van de
enige echte
De Oud Rotterdammer muts en
sjaal

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

Echt Rotterdams Erfgoed

In dit boek portretteert Museum
Rotterdam 55 doorzetters, aanpakkers en verbinders die laten
zien hoe het Rotterdam van nu
zich ontwikkelt. Van Giovanni
van Bronkhorst, de coach van
Feyenoord, tot meneer Pang
en Soufiane Touzani. Een leuk
boek voor Rotterdammers die niet alleen houden van het
Rotterdam van vroeger maar ook van nu!

€ 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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Let op: aangepaste verzendkosten)
Laurenskerk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Ramblers Dansorkest (1944) –Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oma kan jij nog huppelen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Echt Rotterdams erfgoed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€

16,95

€

19,95

€

32,95

€
€
€
€

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

€
€
€
€
€

12,50
17,95
12,95
29,95
12,50

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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Venrooy Tandtechniek

Jan Wagner

Puin en
vriendschap

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

met een voorwoord van Arie van der Krogt

KUNSTGEBITTEN

Dit is een stad om van te houden
Dit is een stad die toekomst heeft
Want het verleden zit niet in gebouwen
Maar in het heimwee dat hier leeft

Puin en
vriendschap

• Reparaties
klaar
terwijl
u Haag
wacht
in Den
geboren en
Jan Wagner wordt
in 1940
• Persoonlijke
en
service
verhuist in 1950 aandacht
met zijn familie
naar
Rotterdam. Van
• Klikgebit-specialisten
1957 tot 1962 bezoekt hij daar de Academie van BeelRaadhuisplein
46
Oudedijk
140onderwijsakdende Kunsten.
Hij behaalt
verschillende
Nieuwerkerk
a.d.
IJssel
Rotterdam
ten en begint in 1964 als tekenleraar. Na zijn studie
Tel. 0180 -kunstgeschiedenis
313633
Tel. 010 - 4117870
en archeologie aan de Universiteit
www.venrooytandtechniek.nl
van Amsterdam doceert hij van 1980 tot 1999 kunst-

Jan Wagner

ord van Arie van

Met een voorwo

der Krogt

Nu voor slechts
in plaats van €19,- !

€15,-

exclusief verzendkosten

Bestel via www.2010Uitgevers.nl
of via uw boekhandel
Actie geldig tot 1 december 2018

geschiedenis aan de ontwerpopleiding Nimeto in
Utrecht. Wagner publiceert in 2001 het boek Antoon

Heeft u dagelijks rugpijn en al veel geprobeerd?
Derkzen van Angeren, de bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.

Het Rughuis
biedt uitkomst!
gen voor de manifestatie Het Lied der Achttien Dooden

Wij zijn Specialistische GGZ
Wij werken interdisciplinair
Behandelingen zijn op maat en onze
aandacht is persoonlijk
Wij werken intensief met onze cliënten
en streven naar een blijvende verandering

Jan Wagner

Is uw functioneren beperkt door uw langdurige

Sinds U
1980
manifesteert
zich ook en
als beeldend
kun- 
pijnklachten?
bent
al overalhij
geweest
vaak
stenaarmeer
en exposeert
geregeld
in binnenkon men niets
voor u hij
doen.
Sterker
nog, en buiten- 
vervaardigt
in 2010
u hoorde land.
dat uZomoet
leren hij
leven
mettekeningen
de pijn. voor het
Groot Vlaardings Prentenboek en in 2015 pasteltekenin- 

Puin en vriendschap

in Galerie Kralingen. In 2016 organiseert hij met historicus Dik Vuik en fotograaf Einar Been een tentoonstel-

Wij vinden hospitality zeer
ling naar aanleiding van de in 1972 gesloopte
belangrijk, daarom nodig ik u graag
Koninginnekerk
in de
Rotterdamse wijk Crooswijk.
uit voor
een vrijblijvend
gesprek.”
Marco Oosterman,
Manager Het Rughuis Rijnmond

Bel voor een informatiegesprek

088 000 16 00

De Lange Ontruimingen
Jan Wagner, Caen 1945, detail. >

Voor het ontruimen en
bezemschoon opleveren van
huizen, zolders, schuren etc.
Wij komen vrijblijvend
langs voor GRATIS offerte!

www.hetrughuis.nl

Het Rughuis Rijnmond
Cypresbaan 29, 2908 LT
Capelle aan den IJssel

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com
LAMINAAT

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

setprijs

‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

IN DE MAAND NOVEMBER:

KINDEREN T/M 11 JAAR
50% KORTING
EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT

Martin Luther Kingweg 7  3069 EW Rotterdam
www.restaurantcathy.nl  010 - 455 13 33

€ 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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TANTE POST
Breepleinkerk
Graag wil ik het artikel over de
Breepleinkerk van dinsdag 16 oktober
van Jan de Lange aanvullen. Hij
schrijft over de onderduikers die in
de oorlog jarenlang achter het orgel
een schuilplaats hadden en dat er
een boekje over is geschreven door
burgemeester Aboutaleb. Dat klopt uiteraard, maar hij vergeet te vermelden
dat in april 2017 een veel uitgebreider
boek, De Orgelzolders, is verschenen,
van Anja Matser. Ik heb dit boek ook
en de presentatie ervan meegemaakt in
de kerk waar burgemeester Aboutaleb
het eerste exemplaar overhandigde
aan de enige nog levende helpster,
mevrouw De Mars. Na lezing van
dit boek was er toch min of meer een
verdrietig einde aan het onderduikersverhaal, omdat zij toen begrepen
dat vrijwel iedereen van hun familie
vermoord was. Zij stonden nagenoeg
alleen in deze wereld.
Theo Roelofs
Hesseplaats 303
3069 EA Rotterdam
theomiriamroelofs@gmail.com
Zeven infinitieven
Met enige vertraging lees ik nu pas
De Oud-Rotterdammer van 15 mei
2018. Als eerste lees ik meestal het
CCtje van Gerard Cox. Hij schrijft
deze keer over een zin die hij op de
mulo van broeder Leopold leerde, met
zes infinitieven achter elkaar. Mijn
leraar Nederlands, de heer Vreeken
(echtgenoot van de destijds bekende
schaakster), kon dat toch nog overtreffen met de zin: Ik zou jou wel eens
hebben willen zien durven blijven
staan kijken (in een verhaal over twee
loslopende leeuwen). Van het laatst
genoemde parodie-liedje herinner ik
mij een andere tekst, namelijk:
Waar de blanke top der duinen,
afgezet met prikkeldraad,
waar op iedere honderd meter

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.

koffiemachines! Een leuke herinnering
van lang geleden!
Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Crisisstrand
Over het crisisstrand pier 7 (dinsdag 16 oktober 2018) wil ik graag reageren met een foto van het huisje dat mijn ouders
daar hadden. Op de foto staan mijn ouders, schoonzus en ik. Wij brachten daar de schoolvakanties door. Ik ben van 1933,
maar weet niet van welk jaar deze foto is. Er stonden daar diverse huisjes en er was een winkeltje als ik mij goed herinner.
Na het bombardement ben ik met mijn vader nog wezen kijken hoe alles erbij stond, maar ons huisje was platgegooid en
er stond een geschut van het Nederlandse leger op. Na de oorlog kreeg mijn vader van de vereniging van dat huisjescomplex een vergoeding voor de schade. Ik denk dat mijn ouders ook een verzekering hadden afgesloten.
Enige jaren terug woonde ik nog in Rotterdam en heb ik gereageerd op een oproep van een mijnheer die daar een boek
over wilde schrijven. Hij is ook bij ons thuis geweest en heeft mijn verhaal daarover genoteerd. Hij wilde ook deze foto
in zijn boek plaatsen. Is dat boek er nog gekomen? Zo ja dan zou ik het graag alsnog ontvangen.
C.J.van den Berg
c.berg33@chello.nl
weer zo’n vuile rotmof staat.
Han van Elk
hanvanelk@zonnet.nl
De lift
Als zesjarig meisje ging ik regelmatig
met mijn vader mee naar het Haagseveer. M’n vader ging daar naartoe
om een vergunning te halen voor het
langer open blijven van z’n horecabedrijf. Ik ging heel graag mee, want
wat vond ik daar zo spannend........
“DE LIFT”. Dat waren open bakjes

Kees Verschuren!
Het knusse gezinnetje op het Schouwburgplein (zie vorig nummer DOR)
werd herkend door de zijdelingse vriend Dick Pemmelaar. Het gaat om
Beeldend Kunstenaar Kees Verschuren, zijn vrouw Lieske en hun zoon Oof.
Wel grappig, Kees (1941) heeft zich ontwikkeld tot een bekend (landelijk!)
beeldhouwer en woont thans in Den Haag. Wellicht volgt er in DOR nog eens
een kort verhaal over de bijzondere fotosessie uit 1968…
Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com
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die doorlopend langs kwamen naar
boven en naar beneden; daar moest
je dan snel inspringen. Was je op de
goede etage, moest je er weer snel
uitspringen. Ik hield de hand (bij het
in- en uitspringen) van m’n vader
altijd stevig vast en samen “sprongen”
we dan. Altijd vroeg ik: “Papa, hoe
gaat dat dan boven?” Nou, volgens
papa draaide de lift boven om en was
je er niet op tijd uitgesprongen dan
kwam je ondersteboven naar beneden.
Je moest dus goed opletten dat je op
tijd uit de lift sprong. Als m’n vader
de vergunning ging halen, bleef ik
bij de lift staan om te kijken of er
iemand niet per ongeluk te laat uit
de lift gesprongen was en onderste
boven naar beneden kwam, maar dat
gebeurde nooit. Toch, telkens als we
naar het Haagseveer gingen, begon ik
op de heen- en de terugweg over de
lift; hoe dat dan zou zijn wanneer je
er niet op tijd uit sprong. Op een keer
zei m’n vader: “Wanneer we weer
naar het Haagseveer gaan, blijven we
staan.” Ik kreeg de schrik van m’n
leven (dit was het resultaat van het
gezeur over de lift). Nou, dat durfde ik
niet, maar papa (die wel wist hoe het
daar boven ging) zei: “We gaan het
uitproberen.” Dicht tegen m’n vader
aangedrukt, met het angstzweet in
m’n handen, gingen we het (voor mij)
grote avontuur aan. Boven gekomen
ging het bakje via grote tandwielen
schuddend naar de andere kant en
we kwamen gewoon rechtopstaand
beneden. Helaas was de spanning er

toen voor mij af, maar de herinnering
blijft. Jaren, jaren geleden kwam er
een Nederlandse film uit; ‘De Lift’, en
ik dacht Haagseveer.
Silvia van de Sande
r.latooij1@kpnplanet.nl
Koffiemolentje
Ik liep eens op de Binnenrottemarkt
over de rommelmarkt en zag een koffiemolentje voor tien gulden. “Ik geef
er vijf gulden voor”, zei ik. Ik wilde
voor de sport handelen, maar ik kreeg
het niet mee. Ik had achteraf spijt,
want ik wilde het toch wel graag hebben voor mijn verzameling. De week
daarna ik liep meteen naar de kraam.
Het molentje stond er nog. De prijs:
tien gulden. Ik had een briefje van vijf
in mijn hand. “Ik geef dit ervoor!” riep
ik en kreeg hem mee. Voor tien gulden
had ik het ook gedaan. De molentjes
stonden thuis op de keukenkastjes en
mijn vrouw mopperde ‘dat moet ik
allemaal schoonmaken’. Nu staan ze
bij de kinderen. O nostalgie, boven de

Coen Moulijn
Herman van ‘t Hoogerhuijs
(hoog6418@kpnmail.nl) laat weten:
“Foto 268 in de rubriek De lens van
Hartog is van de botsing van de auto
van Coen Moulijn met een goederentrein op de overweg Langenhorst/
Charloisse Lagedijk. Om de een of
andere reden bleek het hier door het
wegverloop moeilijk te beveiligen. Na
het ongeval werd het niet veel beter,
ondanks allerlei extra maatregelen. De
spoorlijn is inmiddels al jaren naar het
zuiden verlegd.’’
Wilma Heinrici-Schoots (wilmaheinrici@upcmail.nl) bevestigt: “Dit is
de auto van Coen Moulijn. Het was
daar een smalle overgang, je kon er
eigenlijk alleen met de fiets of lopend
over. Maar menig automobilist piepte
ook, dus gebeurden daar wel meer
aanrijdingen.”
Ook J.C.H. Gleijm (jo-gle@hotmail.
com) weet: “Het is de wagen van
Coen Moulijn, die bij dit ongeluk aan
de dood ontsnapte.”
Dag van Gedenken
Het Maasstad Ziekenhuis houdt
woensdag 7 november een Dag van
Gedenken voor mensen van wie een
familielid of dierbare is overleden.
Iedereen is welkom overledenen te
gedenken en troost en bemoediging te
vinden. Tussen 10.00 en 17.30 uur is
er inloopmogelijkheid op de begane
grond in bouwdeel E/F, terwijl ook de
Stilteruimte geopend is. Er is op deze
dag ruimte voor stilte, een gedicht,
gesproken woord en muziek. Tevens
is er gelegenheid een lichtje aan te
steken of de naam van uw verloren geliefde op een steen te schrijven. Deze
steen zal te zijner tijd een plaatsje
krijgen in onze Tuin van Herinnering.
Kinderen krijgen de gelegenheid op
passende wijze aandacht te schenken aan hun overleden dierbare. Wij
nodigen u graag uit op een u passend
moment bij de Dag van Gedenken
aanwezig te zijn. Voor meer info kunt
u contact opnemen met de geestelijk
verzorgers via 010-2912107 of Geestelijkeverzorging@maasstadziekenhuis.nl. Aanmelden is niet nodig.
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Groenteboer
Dit is de Kelloggplaats in Ommoord. Wie kent deze groenteboer? Of was het
de SRV-man avant la lettre? Was u klant? Kent u de personen die op de foto
staan? Deel uw herinneringen met ons!
Historische Commissie ‘de Ommoordse Polder’
Agnes Reichardt, 06-15378429

bastohof@live.nl

Familie Bakker
Mijn naam is Coen Bakker en ik ben
al jaren aan het zoeken naar personen
binnen de familie Bakker. Nu loopt
er een familietak naar Rotterdam en
vandaar deze oproep.
Ik zou graag in contact komen met
personen die mij daarover iets zouden
kunnen vertellen, zodat ik het verhaal
kan verbeteren. Zijn er personen
die de naam Bakker iets zegt en dan
in combinatie met de familienaam:
Strookman, Wijngaard, Timmerman,
Warger, Bergsen, Van ‘t Hoen, De
Bont, Greventz, Ponsen of Pardon. Al
deze mensen zijn rond 1900 geboren.
Kinderen die na 1946 geboren zijn
en als moeder Elizabeth Catharina
Warger en vader Cornelis Jacobus
Bakker hadden zijn: Agnes, Antonnetta, Simon, Toos, Helene, Nico Bakker. De familielijn gaat terug tot 1728
met als stamvader Jacobus Bakker uit
‘s-Gravenhage. Hopelijk kan ik door
deze oproep mijn verhaal vervolmaken. Ik hoor graag.

Frans Rouleau
Kan iemand mij informatie verstrekken over AFEC Rouleau, in 1955
varend bij VSB te Rotterdam. Heb
als ventje van 11/12 jaar enige tijd
met hem geschreven, toentertijd op
de coaster Lies. Mijn laatste contact
was op 2 juni 1956, vanaf de coaster
Heemskerk. Mijn brief kwam retour,
met de vermelding: ‘Niet aan boord’.
De heer Frans Rouleau was stuurman
op dit schip; een klein persoon met
een vlek op zijn aangezicht. Schat de
leeftijd toen 45/50 jaar. Hoewel het
lang geleden is, zou ik toch willen
weten of iemand iets uit die tijd over
hem kan vertellen of weet wat er
met hem gebeurd is. Hij schreef met
veel jongens die maritieme interesse
hadden. Dit naar aanleiding van een
artikel in DOR over de coaster Wim,
van de heer J.Kunz. Deze kon mij ook
niet verder helpen, dus wie helpt mij
aan de oplossing.

Coen Bakker
06-38748002

Wim Kosten
Kostenws@zeelandnet nl

Op zoek naar mannen
Niets heerlijker dan een smartlap
meezingen of een lied dat je liefde
voor Rotterdam uitstraalt. Maar ook
mooie levensliederen. Dit alles kan zo
maar bij het Rotterdams Smartlappenkoor ‘Het Mag Geen Naam Hebben’.
Zo bescheiden als deze naam, zo enthousiast en gezellig is dit koor onder
leiding van 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 met nummer 010-4327893.
Martha Snoeren,
Rotterdams Smartlappenkoor Het Mag
Geen Naam Hebben
msnoeren49@gmail.com
Seniordag RDM
In De Oud-Rotterdammer las ik dat er
een seniorendag georganiseerd werd
bij de RDM Rotterdam-Heyplaat,
waar ik ooit gewerkt heb en vorige
week donderdag bezocht ik die voor
de eerste keer. Helaas moest ik de
RDM vaarwel zeggen, nadat een
groot deel daarvan in 1989 failliet was
gegaan. Het leek me leuk veel van
mijn oud-collega’s van de toenmalige
nieuwbouw weer eens te spreken.
Jammer genoeg bleken er wel veel
oud-RDM-ers in de kantine aanwezig
te zijn, maar geen van mijn maatjes
van toen. Dat was een teleurstelling.
Waar waren jullie? Bestaat er nog
oud zeer om de wijze waarop we toen
ontslagen zijn, dat kan. Maar daaraan
kunnen de collega’s toch niets doen.
Zelfs de mensen van personeelszaken
niet, die moesten ook maar doen wat
de baas zei. Volgend jaar is er weer
zo’n bijeenkomst, altijd op de tweede
donderdag in oktober dus 10 oktober
2019 vanaf 13.30 uur. Het zou leuk
zijn als er dan wel een aantal van jullie
aanwezig is. Ik kijk er naar uit jullie te
ontmoeten. Als je alvast je inschrijft
bij Irene van Wunnik emailadres

irenewunnik@msn.com dan zendt zij
jullie een uitnodiging volgend jaar.
Doen hoor!
Jan Rijsbergen
jan.rijsbergen@casema.nl
Gratis lezingen ss Rotterdam
Wederom organiseert Vereniging de
Lijn samen met het ss Rotterdam
voor het derde jaar op rij lezingen
in het winterseizoen. In de periode
november 2018 t/m maart 2019 zijn er
op de laatste zaterdag van de maanden
november, december, januari, februari
en maart weer lezingen over de geschiedenis van de Holland-Amerika
lijn (HAL) De lezingen beginnen om
14.00 uur, ss Rotterdam zorgt voor
koffie en thee. De toegang is gratis

en iedereen is welkom. De lezing
van 24 november geeft het laatste
nieuws over de Nieuw Statendam, dat
een week later haar eerste reis gaat
beginnen. Voorts komen aan bod: 25
jaar Hotel New York, 145 jaar HAL,
60 jaar geleden tewaterlating van het
ss Rotterdam en 30 jaar Vereniging
de Lijn.
Vereniging De Lijn
06-22660499
info@verenigingdelijn.nl

Medaille
Uit de nalatenschap van onze vader (Roelof Kamman) komt de medaille die
op bijgaande foto’s te zien is. Op de voorkant staat ‘EHBO’ en op de achterkant ‘Naaldwijk 18-3-50’. Vader is jarenlang EHBO’er geweest bij EHBOvereniging Charlois en was eveneens als EHBO’er betrokken tijdens zijn
werk als monteur bij snoepjesfabriek Van Melle, beide in Rotterdam Zuid.
Bekend is dat zowel de EHBO-vereniging als Van Melle deelnamen aan
wedstrijden op gebied van eerste hulpverlening. Van Melle daarnaast ook aan
brandweeroefeningen. Wellicht is dit een aandenken ter gelegenheid van een
wedstrijd. Wie kan ons vertellen waarom en vooral waarvoor deze medaille
is uitgereikt? Hartelijk dank alvast, mede namens mijn broer en zus!
Anneke Kamman (a.liekens19@gmail.com)

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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Het korps de baas
Met ingang van vandaag, dinsdag 30 oktober, is het
prachtige boek ‘Het korps de baas’ voor € 29,95
te koop bij De Oud-Rotterdammer (zie bestelbon
elders in deze krant) en diverse boekwinkels. Dit
schitterend vormgegeven boek is het werk van
auteur Jan Jacob Mekes, die de geschiedenis van
het Rotterdamse politiekorps belicht.
de politie en de
burgerij juist sterk
groeide.

Vijf jaar geleden kwam er een einde
aan het zelfstandig bestaan van het
Rotterdamse politiekorps, dat toen
door het leven ging als Politie Rotterdam Rijnmond. Met de oprichting van
een nationaal politiekorps gingen alle
lokale korpsen op in dit grote geheel.
Moeilijke tijden
Voor Jan Jacob Mekes was dit aanleiding de archieven in te duiken om de
geschiedenis vast te leggen.
Hij deed dit aan de hand van alle
hoofdcommissarissen (of korpschefs)
die in de voorgaande eeuwen leiding
gaven aan het korps. Het boek is
echter veel meer dan een beschrijving
van de hoofdcommissarissen.
Het beschrijft nauwkeurig hoe deze
leidinggevenden het korps door soms
moeilijke, vaak wisselende tijden
loodsten. Dat leidde af en toe tot flinke
golfbewegingen, waarbij de politie de
ene keer vooral toenadering zocht tot
1
2
3
4
de burger (’oom agent’), terwijl op
andere momenten12de afstand tussen

Meebewegen
De politie heeft
gedurende haar
lange geschiedenis
altijd meebewogen
met de maatschappelijke ontwikkelingen. Denk
alleen maar aan
de toename van
het verkeer, de
opkomst van het drugsgebruik met de
daarmee gepaard gaande smokkel en
sociale misstanden of de veranderingen in de wereld van de prostitutie.
Jan Jacob Mekes geeft in zijn boek
een mooi inzicht hoe de korpschefs
hun organisatie lieten meedeinen op
de golven van de maatschappij, maar
laat tevens zien hoe het er intern soms
6
7
8
9
stevig aan toe ging om gewenste aan14
passingen te kunnen doorvoeren.

Gezocht: herinneringen aan de
Rotterdamse bioscoop in jaren ‘50
Bij de wederopbouw van Rotterdam denken we aan soberheid en
tucht. Maar is dat wel het hele verhaal? In de bioscoop kregen
Rotterdammers een totaal andere wereld voorgeschoteld: Hollywoodfilms vol glamour, erotiek en avontuur. Op het witte doek
leek het alsof iedere Amerikaan een auto en een goed gevulde
koelkast had, terwijl de meeste Rotterdammers daar alleen van
konden dromen en amper de touwtjes aan elkaar konden knopen.

KRUISWOORDPUZZEL
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Puzzel mee en win !!!
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38
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34

39

27

31

35

40

de leukste kerstmarkt van Nederland,
de Country & Christmasfair van
kasteel De Haar in Haarzuilens, die
van dinsdag 20 tot en met zondag 25
november wordt gehouden.

32

36

37

41

42

43

De oplossing van de puzzel van vorige keer had te maken met het komend Sinterklaasfeest en luidde:
44

45

46

De
weken in de winkel
47 pepernoten liggen al 48
50

51

49
52

Wilt u kans maken op deze prijs?
Stuur uw oplossing dan voor DONDERDAG 8 NOVEMBER 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

53

Zeer velen hadden dat deze keer goed en uit al die goede inzendingen hebben we er vijf geloot die we mogen
54
56
57
59
verblijden
met55een ‘Rotterdam in a box’-pakket.
Een doos
vol met58de lekkerste producten
uit de60stad verzameld. De
winnaars zijn:61C. Baumann, Petra Bruijstens,
M. van Doorn,63J.J.M. Huisman
en P. van Witzenburg.
62
64
65

66

67

68

69

70

71

KRUISWOORDPUZZEL

Ook voor deze puzzel hebben we weer een leuke prijs, namelijk vijf maal twee toegangskaarten voor misschien wel
72

Horizontaal
77

73

74

75

78

79

76

80

81

1. vloeibaar distillatieproduct; 7. ijzeren hefboom (breekijzer); 12. lager ondernemers onderwijs (afk.); 13. laatste letter van
het Griekse alfabet;
15. reverendus pater (afk.); 17. het binnenste
van iets;8519. ondiep stilstaand
82 14. beroep (ambacht);83
84
water; 21. deel van bijbel (afk.); 22. woonboot; 24. ontvoerder; 27. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 28. zich ver in de
86
richting
naar boven uitstrekkend; 30. Trans Europa Express (afk.); 31.87alvorens; 32. betrekking (werkkring); 33. ernstig;
2
35. omlaag; 37. Trans Australian Airlines (afk.); 38. plaats in Italië; 41. gevangenis; 42. vinpotig zoogdier uit de Arctische
wateren;
44. etagewoning;
46. vulkanisch
product;
47.ofbekende
48. nagerecht;
insect;14.
50.sterk
schoolvak;
Horizontaal
1. meermaals
(vaak); 7.
amfibie
reptiel; bloemsoort;
12. slaapplaats;
13. land49.
in Azië;
ijzer- 52.
houdende grondsoort;
aluminium
afk.);
ver (in samenstelling);
metaalsoort;
21.
meisjesnaam;
54. tienpotig15.
schaaldier;
56.(scheik.
vleessoort;
58.17.
vogelsoort;
61. scheepsvloer;19.
62.zware
familielid;
64. Nederlandse
Hoge Raad (afk.); 22. deel van oor; 24. schuine schrijftafel; 27. herkauwer; 28. een ogenblik; 30. uitroep
klokkenen orgelraad31.
(afk.);
65. vrouwelijk
dier; 67. olie (Engels);
68. roeipen; 70.
tegen (in samenstelling);
kledingstuk;
arbeidsbureau
(afk.); 35. 72.
te reinigen
van schildwacht;
lokspijs;
32. drinkgelegenheid;
33. gewestelijk
37. reuzenslang;
38. borstkas;
41.graanjenever;
rivier in Utrecht;
42.verlichting
geel (Engels);
44.van
hetzelfde
73.vaat;
winkelier
(in het bijz. drogist);
76. Engelse
77. soort
(afk.); 78.
geringe(Lat.);
breedte;46.79.balplaats
sport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige
interm;
Duitsland;
81. Chinese
lofdicht;
83. groot
hertensoort;
84. droog
86. knijpbril;
evennachtslijn
52. twaalf
dozijn;rekenmunt;
54. oude 82.
taal;
56. mobiele
telefoon;
58. claxon;
61.(kaal);
mollengang;
62.87.
dierentuin
in
Amsterdam; 64. vogeleigenschap; 65. advies; 67. nagerecht; 68. kerel (vent); 70. zuivelproduct; 72.
(equator).
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17

bouwland; 73. afbranden van een gerecht; 76. gevangenis; 77. centraal station (afk.); 78. zeer kwaad;

mossteppe
in Rusland;
87. trek
in eten.
1. 86.
bijbelse
stamvader;
2. inhoudsmaat
(afk.);
3. bovendien; 4. corner; 5. Europese hoofdstad; 6. letter van het Griekse
alfabet;
7. barbier
(coiffeur); 8.2.wild
zwijn; 9. tuimeling;
10. operatiekamer
11. ziekte4.veroorzaakt
door een
bacteriële
Verticaal
1. streektaal;
koninklijk
besluit (afk.);
3. algemeen(afk.);
voorschrift;
gevoelig voor
vleierij;
5.
middagdutje
Spanje;
6. inval (plan);
7. jammer 20.
genoeg;
8. smerig engrondsoort;
smoezelig;
plechtige
wondinfectie;
16.invoor
(in samenstelling);
18. mollengang;
sterk ijzerhoudende
21.9.familielid;
23. belofte;
matig koud;
titel (afk.); 11. bekende vogel; 16. Bulgaarse munt; 18. onderricht; 20. Organisatie van Amerikaanse
25.10.
ontkenning;
26. boomvrucht; 27. vismand (korf); 29. zerk; 32. Russisch snaarinstrument; 34. bitter vocht; 36. Utrecht
Staten (afk.); 21. omheinde ruimte (tuin); 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. brandkast; 26. reputatie;
27. haarloos;
trammelant;
Amfitheater
36.algemene
zinnelijk vloeistof
genot (drift);
37. 43.
(bijnaam);
37. ter 29.
attentie
van (afk.); 32.
39. elpenbeen;
40.innaRome;
verloop34.
van;verfrissing;
42. de meest
op aarde;
gong; 39. dat wat grappig is; 40. Spaans wijngebied; 42. vilten Nomadentent; 43. dun opgerold wafeltje;
uitscheidingsproduct
van
de
nieren;
45.
ogenblik;
46.
lunar
roving
vehicle
(afk.);
51.
afkorting
(afk.);
53.
kippenloop;
54.
45. drinkbeker; 46. president directeur-generaal (afk.); 51. maand (afk.); 53. gehoororgaan; 54. bereide
hoenderachtige
trekvogel;
55.inazijn;
stop;
57. honingdrank;
59. bel; 60.
prins
van Monaco;
62.aangeworven
paarsachtig blauw;
schotel (spijs);
55. land
Azië;56.
56.
gewicht;
57. gebarenspel;
59.
telwoord;
60. pas
sol- 63.
daat; 62.
Noord-Amerika;
63. Franse
schrijver;
66. meisjesnaam;
insect; 73.
69. slotwoord;
ontkenning;
71.
dubbele
zet land
in hetinschaakspel;
66. aardkluit;
67. familielid;
69. Nederlandse
rivier; 71.67.
duivenhok;
74. knaagoude lap; 73. Amerikaans automerk; 74. letter van het Griekse alfabet; 75. vogelverblijf; 78. bekeuring;
dier;
toespraak;82.
78.lidwoord;
soli deo gloria
(afk.); 80. kloosterzuster; 82. ondernemingsraad (afk.); 85. rondhout.
80.75.
troefkaart;
85. heden.

3

12

Verticaal
79. deel van voet; 81. rijksuniversiteit (afk.); 82. droog (kaal); 83. mannelijk huisdier; 84. Japanse munt;

40

De interviews worden gehouden in de
week van 7 januari 2019. U bent van
harte uitgenodigd voor een informatiemiddag in Verhalenhuis Belvedère,
vrijdag 16 november om 14.00 uur
(aanmelden via http://www.belvedererotterdam.nl of 010-7200997).
Contact: Thunnis van Oort, thunnis@
hotmail.com

Hoe hebben Rotterdammers het bezoek aan de bioscoop ervaren, vóór de
televisie kwam? Hoe paste de droomwereld van de cinema in hun dagelijks
bestaan? Deze vragen staan centraal
in een internationaal onderzoeksproject. Historicus Thunnis van Oort
zoekt Rotterdammers, geboren vóór
1940, die bereid zijn tot een videointerview over hun herinneringen aan
de bioscoop in de wederopbouwjaren.

Presentatie
Aanstaande zaterdag, 3 november om
16.00 uur, wordt bij boekhandel Snoek
aan de Meent in Rotterdam symbolisch het eerste exemplaar van ‘Het
korps de baas’ overhandigd aan hoofdcommissaris Frank Paauw. Hij was
de laatste ‘Rotterdamse’ korpschef en
geeft nu als politiechef leiding aan de
10
11
Eenheid Rotterdam.

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. meermaals (vaak); 7. amfibie of reptiel; 12. slaapplaats; 13. land in Azië; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. zware metaalsoort; 21.
Hoge Raad (afk.); 22. deel van oor; 24. schuine schrijftafel; 27. herkauwer; 28. een ogenblik; 30. uitroep
van schildwacht; 31. lokspijs; 32. drinkgelegenheid; 33. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 35. te reinigen
vaat; 37. reuzenslang; 38. borstkas; 41. rivier in Utrecht; 42. geel (Engels); 44. hetzelfde (Lat.); 46. balsport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige
term; 52. twaalf dozijn; 54. oude taal; 56. mobiele telefoon; 58. claxon; 61. mollengang; 62. dierentuin in
Amsterdam; 64. vogeleigenschap; 65. advies; 67. nagerecht; 68. kerel (vent); 70. zuivelproduct; 72.
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800
klantenservice@stichtinghumanitas.nl

Humanitas Nieuws!

www.stichtinghumanitas.nl
Op deze pagina informeren wij u over
Volg ons op

activiteiten, projecten en nieuwe
ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Interview met Anita Ax en Marie-Jose van der Voort
van de cliëntenraden van Stichting Humanitas

maken hebben met de leefomgeving van

willen ze juist weer tijd voor andere zaken

bewoners, met de activiteiten van bewo-

vrij maken.

ners en we kunnen invloed uitoefenen
op hoe het geld dat daarvoor bestemd is

Hoe houdt de cliëntenraad contact met

moet worden besteed. Doorbijten en vast-

de achterban? Hoe weet u wat er leeft en

houden en het lukt zeker om invloed uit

speelt bij de bewoners?

te oefenen!

Marie-Jose: Daar kom je het beste achter

Qua wetgeving neemt de invloed die een

door veel op de locatie te zijn en te ho-

cliëntenraad kan uitoefenen zeker ook

ren van de familieleden en mantelzorgers

toe. En waar cliëntenraden goed draaien,

wat hen bezighoudt. Via het organiseren

goed bemand zijn, is die toenemende in-

van familieavonden waar de familie ook

vloed ook merkbaar. Mensen merken dat

rechtstreeks hun zegje kan doen komt de

er echt iets gedaan wordt met wat zij in-

informatie in de decentrale cliëntenraad.

brengen. Je kunt echt het verschil maken

En dan niet een keer per jaar natuurlijk,

als clientenraadslid!

maar regelmatig!
Anita Ax: de cliënten in de wijk bereiken

Marie Jose: in onze cliëntenraad zijn ook

is een stuk lastiger. Hoe krijg je daar con-

mantelzorgers vertegenwoordigd en ook

tact mee? Dat blijkt een taaie materie.

een bewoner is lid. Dat is trouwens geen
Marie-Jose van der Voort (links) en Anita Ax van van de centrale cliëntenraad.. vereiste want ook mensen van buitenaf

De data voor de vergaderingen van zowel

zijn welkom. Anita: ook vrijwilligers in de

de decentrale raden als de centrale cliën-

Elke zorginstelling is verplicht om een

om lid te worden. Haar schoonouders wa-

organisatie, die zijn vaak vaker aanwe-

tenraad worden opgenomen in een jaar-

clientenraad te hebben en deze te faci-

ren in de Berberishof komen wonen en in

zig dan familieden of zaakwaarnemers,

planning. Dus van te voren zijn de data

literen. De belangrijkste taak voor de

plaats van vanaf de zijlijn commentaar te

zien veel en weten goed wat er gebeurt.

bekend en de locaties waar de vergade-

clientenraad is om te kijken of de zorg

geven besloot zij om daadwerkelijk zich

Die zijn ook echt een aanwinst voor een

ringen plaatsvinden.

in de praktijk goed is. Krijgen bewoners

ermee te bemoeien en verbeteringen door

cliëntenraad.

wat ze nodig hebben? Houden mede-

te helpen voeren. Als lid van de cliënten-

Marie-Jose: familie is vaak al doodop en

Bent u geïnteresseerd geraakt – wat wij

werkers er rekening mee dat bewoners

raad van Berberis in eerste instantie. In-

doodmoe op het moment dat een iemand

natuurlijk van harte hopen – dan kunt u

hun gewoonten en wensen hebben? Is de

middels is ook Marie Jose lid van de cen-

opgenomen wordt, zijn blij dat ze hun fa-

via de klantenservice contact opnemen

zorg veilig? Houden medewerkers reke-

trale cliëntenraad geworden.

milielid hebben kunnen plaatsen en op

en vragen naar de stafadviseur mede-

dat moment is er meestal geen interesse

zeggenschap. Zij kan u meer informatie
geven.

ning met de rol van de naasten van de
bewoner? Humanitas in Rotterdam kent

Welke onderwerpen staan er zoal op de

om lid te worden. Ze hebben daarnaast

centrale en decentrale cliëntenraden. Op

agenda?

hun werk, hun gezin en na de intensieve

een zonnige dag in oktober vroegen wij

Marie-Jose: Op de agenda van de decen-

zorg voor hun familielid gehad te hebben

2 leden van de cliëntenraad van Huma-

trale cliëntenraad staan meestal de on-

nitas, mevrouw Anita Ax en mevrouw

derwerpen die het meest met de cliënten

Marie-Jose van der Voort om iets te ver-

zelf te maken hebben. Zoals bijv. een uit-

tellen over hun werkzaamheden en mo-

braak van MRSA, voeding, bezetting, vei-

tivatie.

ligheid, kwaliteit van leven; hele basale

Vragen over opname in een verpleeghuis?
Snelle opname gewenst?
Bij elkaar blijven ondanks verpleeghuisopname?

onderwerpen die over de dagelijkse gang

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800

Even voorstellen:

van zaken gaan maar heel erg belangrijk

Mevrouw Anita Ax, nu voorzitter van de

voor het welbevinden van cliënten. Zaken

centrale cliëntenraad van Stichting Hu-

veranderen ook want bijvoorbeeld een

manitas begon haar carrière als lid van

onderwerp als hygiëne inzake mobiele

de decentrale cliëntenraad van Charlois

telefoons was 5 jaar geleden nog geen is-

waar haar moeder in het verzorgingshuis

sue. Die waren er toen nog nauwelijks op

Donderdag 11 oktober jl. vond in Ede

verbleef. Ze vond dat ze wel wat terug kon

de afdelingen.

hét Verpleeghuiscongres plaats. Tij-

doen, maar een rolstoel duwen bleek niets

Klantenservice Humanitas: 010 27 13 800

Humanitas op hét Verpleeghuiscongres

dens dit landelijke congres konden de

voor haar. Haar talenten lagen elders. Ze

Hoeveel invloed heeft een centrale

aanwezige verpleegkundigen, verzor-

besloot toen eens kennis te maken met

cliëntenraad eigenlijk?

genden en managers zich op de hoog-

de werkzaamheden van de centrale cli-

Wat kan een lid van de CR verwachten?

te stellen van recente en toekomstige

entenraad en toen haar gevraagd werd om

Anita Ax: wij bemoeien ons met de be-

ontwikkelingen in de verpleeghuis-

daarvan lid te worden vond ze dat eigen-

groting, met het jaarplan, met het kwa-

zorg.

lijk best wel leuk vanwege het overzicht

liteitsplan en letten daarbij dan vooral op

dat je krijgt van de gehele

wat voor de gevolgen die plannen hebben

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter

als zorgorganisatie en verbinding maken

organisatie.

voor de cliënt. Want die staat voor ons

Stichting Humanitas en Hugo Borst

met die buitenwereld de kerngedachtes

centraal, wij zijn er niet voor de organi-

deelden hun ervaringen en wisselden

vormden.

Marie Jose van der Voort, lid van de de-

satie! En wij hebben weliswaar alleen in-

met het publiek van gedachten over

centrale cliëntenraad van Humanitas,

vloed, geen instemmingsrecht, maar we

de dilemma’s, de personeelstekorten

In de middag verzorgde Gijsbert nog een

voor het gebied Hillegersberg-Schie-

kunnen wel aangeven wat er eventueel

en de mogelijke oplossingen hiervoor.

workshop hierover voor de aanwezige

broek, geeft een vergelijkbare reden op

moet worden veranderd in plannen die te

Waarbij openheid, naar buiten treden

managers.

