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10 november 1944: razzia in Charlois
Op 10 en 11 november 1944
wordt de bevolking van Rotterdam en Schiedam overvallen door een razzia, omdat
Duitsland arbeiders nodig
heeft om in Duitsland in fabrieken te werken of verdedigingswerken aan te leggen.
Ook willen de Duitsers geen
lastige Hollandse mannen, die
de strijd met hen aangaan,
in het geval de geallieerden
West-Nederland naderen.
Circa 52.000 mannen worden
weggevoerd tijdens deze
‘Operation Rosenstock’ en
circa 500 Rotterdamse mannen zullen deze ‘Arbeitseinsatz’ niet overleven.
Straten worden afgesloten, auto’s met
luidsprekers rijden door de straten,
mensen worden op straat opgepakt en
strooibiljetten worden op 10 en 11 november 1944 huis aan huis verspreid.
Alle mannen van 17 tot en met 40 jaar
dienen zich na ontvangst onmiddellijk
buiten op straat te melden. Overige gezinsleden moeten binnen blijven. Op
10 november is de razzia in Schiedam,
Rotterdam-Zuid en in buitenwijken
van Rotterdam aan de noordzijde van
de Maas. Het centrum van Rotterdam
is een dag later aan de beurt.
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Foto van het gezin Tolenaar; vader, moeder en tien kinderen

Ook bij mijn opa en oma aan de Wolphaertsbocht 489a valt het strooibericht
door de brievenbus. Opa raapt het
papier op en leest het aandachtig. De
schrik zit er direct goed in. Het gezin
heeft tien kinderen, zes meiden en vier
jongens. De oudste van de jongens,
mijn vader Henk, is dan 18 jaar. en

Overblijfsel van het kamp Dalum bij Meppen

komt dus in aanmerking voor de
Arbeitseinsatz.
Korte broek
Maar de Duitsers worden niet
vertrouwd, dus worden maatregelen
genomen voor mannen die er net
buiten vallen. De tweede zoon, mijn
oom Wim, is dan 16 jaar. Om hem nog
wat jonger te laten lijken, wordt hem
een korte broek aangetrokken. Mijn
opa zelf, dan 45 jaar, besluit buiten
het zicht te blijven en trekt zich terug
in de kelder. Mijn oma en de oudste
zussen maken spullen klaar om mee te
nemen en mijn vader meldt zich buiten bij andere mannen van Charlois,
hopend dat het gezin verder met rust
gelaten wordt. Onder de mannen treft
hij zijn vriend Cor Vaske, die net als
mijn vader voetbalt bij Spartaan’20 en
woont aan de Ebenhaëzerstraat 88c.
Samen komen ze later in hetzelfde
Duitse arbeidskamp.
Vervolgens moet men lopen naar een
verzamelplaats, de RET-busgarage
aan de Sluisjesdijk, en daarna naar
het Feijenoordstadion of rechtstreeks
naar de Nassaukade of Persoonsha-

ven. Hier liggen rijnaken. De mannen
worden gedwongen in de ruimen
plaats te nemen. Het is daar vaak
smerig, omdat er kolen of aardappelen
in vervoerd zijn. Het is er ook overvol.
Iedereen is doorweekt, doordat het
die dag stortregent. Men vaart via de
Lek en het Merwedekanaal richting
Amsterdam en vandaar over het IJsselmeer naar Kampen. Aan de IJsselkade, bij de Van Heutszkazerne moet
men de ruimen verlaten. Een deel gaat
lopend naar het station en vertrekt met
de trein naar Zwolle. Anderen moeten
van Kampen naar Zwolle lopen (40
km) en een deel overnacht eerst een of
twee nachten in de kazerne. Sommige
schepen varen direct naar Zwolle.
Op 15, 16 en 17 november vertrekken
diverse volle goederenwagons vanuit
Zwolle naar het Duitse Meppen, ter
hoogte van Coevorden, circa 40 km
over de grens. Via Groningen en
Nieuweschans. Tweeduizend Rotterdamse mannen worden in Meppen uit
de wagons gejaagd en reizen met een
turftreintje verder tot Gross-Hesepe.
Daarna is het nog vijf kwartier lopen
langs een smalspoorbaantje door

een terrein vol veenputten voor men
aankomt in het dwangarbeiderskamp
Dalum Lager XII; een kamp voor
1200 personen dat deels al bewoond
is. Met de 2000 Rotterdammers erbij
wordt het natuurlijk overvol, met alle
gevolgen van dien. Een daarvan is dat
er veel zieken zijn. Ook Cor Vaske
wordt ziek en belandt in de ziekenboeg. Omdat daar vaak wat beter
voedsel wordt verschaft, meldt mijn
vader, Henk, zich ook ziek. De dokter
die hem onderzoekt, zegt dat hij niet
meer aan het werk kan. Deze (goede?)
Duitse dokter stuurt hem naar huis!
Zes weken na de razzia belt mijn vader, op Eerste Kerstdag, alweer aan bij
zijn ouderlijk huis aan de Wolphaertsbocht. Een van zijn zussen kijkt door
het voordeurruitje en ziet haar broer
staan. Zonder de deur te openen, rent
ze het huis in en gilt tegen iedereen
dat Henk weer thuis is. Die moet
buiten dus nog even wachten. Ik denk
niet dat hij daar erg mee gezeten heeft.
Andre Tolenaar
a.tolenaar@outlook.com
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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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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

48 uur service

ORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,

perfect zitcomfort.

Herdacht
Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst k
woning bezemschoon opleveren
en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verz
leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
worden
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij
ltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of
Vrijblijvende offerte
?
in de nieuwe woning.
eker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.
zoals u
BEL: 010 - 888 22 15
bent

dema & zn.
weg 135b
Senioren1 GN Rotterdam
verhuizing
Volledig verzorgd!
218 88 76

Senioren verhuizingen

Miedema & zn.
Dam 22
WoningSpoed3111 BDenSchilderSchiedam
ontruiming
kluswerk oplevering
Huur- en
Stofferen
Binnen 7
010
273 47
27
koopwoning
en behangen
dagen leeg

�� �es�� ��
Miedema
& zn.
VTexasdreef
ERHUIZE
19
N
EN ONTR
UIMEN
3565
CL
Utrecht
S��i�����
N ��l�n���
�
030 e�662
82 18

www.seniorenhulp.com

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Geen mens is
hetzelfde. Dat
beseffenhalen en brengen
Gratis
wij als geen levering
ander.
onder 3 jaar garantie
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.

Voor informatie
0800 - 288 22 55
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

onderdeel van

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

onderdeel van

WWW.CVU.NL
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Het korps de baas gepresenteerd
Het eerste exemplaar van `Het korps de baas`, het nieuwste
boek van Uitgeverij De Oude stad, was voor politiechef Frank
Paauw. Hij toonde zich verguld én vereerd met het prachtige
boek, dat historicus/journalist Jan Jacob Mekes schreef over de
geschiedenis van het Rotterdamse politiekorps.
De presentatie van dit schitterend
vormgegeven boek was zaterdag 3
november in de rijk gesorteerde boekhandel van Arno Snoek aan de Meent.
Daar had zich een illuster gezelschap
verzameld. Naast genoemde Frank
Paauw gaven namelijk nog enkele
hoofdpersonen uit het boek acte de
presence. Zoals de oud-hoofdcommissarissen Hessing en Meijboom,
alsmede Jan Blaauw, die weliswaar
nooit officieel tot hoofdcommissaris is

benoemd (om politieke redenen, legde
hij uit), maar lang als plaatsvervanger
fungeerde en veelvuldig figureert in
Het korps de baas.
Behalve deze hoofdpersonen was er
verder veel belangstelling van familie
en kennissen van de auteur, enkele
nieuwsgierige lezers van De OudRotterdammer en vooral vrijwilligers
van de Historische Collectie van de
politie, eenheid Rotterdam. Deze
Historische Collectie (zeg maar, het
Politiechef Frank Paauw (l) kreeg het eerste exemplaar van Het Korps de baas uit handen van auteur Jan Jacob Mekes

Politiemuseum) vormde voor auteur
Jan Jacob Mekes de voornaamste bron
voor zijn boek. Hier ploos hij nauwgezet de historie van het politiekorps
Rotterdam uit.

Jan Blaauw ontvangt een door de auteur gesigneerd exemplaar van Het Korps de baas

Helikopterview
Mekes koos hiervoor een bijzondere
invalshoek. Hij onderzocht welke
hoofdcommissarissen het korps vanaf
1845 hebben geleid en gaf van elk van
hen een korte loopbaanbeschrijving.
Daarnaast reconstrueerde hij met

CCtje De Kuip

Hoewel ik niet zo ben van de samenzweerderstheorieën, ben ik
toch geneigd te denken dat wat er de zondag dat Feyenoord tegen
VVV zou spelen gebeurde in de Kuip een COUP was. Een ingewikkelde zin, maar alla. Tussen haakjes, dat ‘coup’ spreek je uit als
‘koe’, want als je zegt ‘koep’ dan heb je het over een ‘coupe’ en
dat is zoiets als een ‘kopje’.
Voor diegenen die in het buitenland
vertoefden de laatste weken, of
anderszins niet de actualiteit hebben
gevolgd: de wedstrijd was nog geen
minuut aan de gang of het licht viel uit.
En het was pas de volgende dag in de
middag gerepareerd, ja, zolang kon de
scheidsrechter natuurlijk niet wachten.
Wedstrijd gestaakt.

c foto burosolo.nl

Was Leiden in last? Dat viel eigenlijk
wel mee, want ik kon me niet aan
de indruk onttrekken dat het op zich
treurige gebeuren de hoge heren bij
onze club bijzonder goed uitkwam.
Misschien is het mijn boze inborst.

Cox Column

Want wat werd er onmiddellijk geroepen? Dat het allemaal terug te voeren
was op de ouderdom van onze geliefde
Kuip. Ja, die is van 1937. Ik weet het.
De verlichting is van eind jaren vijftig,
toen Feyenoord een feestelijke wedstrijd speelde tegen Bolton Wanderers,

een Feyenoord met onder andere Kees
Rijvers, ik was erbij. We stonden in het
stikkedonker op de volgeladen tribunes
en ons werd verzocht onze aanstekers
te laten branden. Dat was een mooi
gezicht. Toen gingen voor het eerst een
voor een de lichtmasten aan, dat moest
een voor een anders was de schok te
groot zal ik maar zeggen. De twee
ploegen stonden op het veld. Het was
voor het eerst dat je zoiets meemaakte.
Bij mijn weten is dat licht in de navolgende jaren nooit uitgevallen. Ik denk
ook niet dat het iets met de ouderdom
van de Kuip te maken heeft.
Heel misschien wel met achterstallig
onderhoud of zoiets. Want toen we
enige jaren geleden eindelijk weer eens
een interland in de Kuip hadden, was
het grote verhaal ‘s anderendaags in de
krant dat dit eigenlijk niet meer kon.
Niet alleen was het stadion ineens heel
slecht bereikbaar, daar had sinds 1937

welke problemen deze hoofdcommissarissen werden geconfronteerd en hoe
zij daarmee omgingen.
Dat geeft een verrassend kijkje in de
politiekeuken, maar geeft tevens een
fraai beeld van hoe de stad Rotterdam
zich ontwikkelde.
Frank Paauw verwoordde het goed
in zijn dankwoord. “Vergeleken bij
de huidige tijd leken hun problemen
relatief simpel, maar voor die tijd
waren de problemen in de stad voor
hen waarschijnlijk net zo groot als

nog nooit iemand eerder last van gehad, de trein stopt voor de deur!, maar
de faciliteiten waren onvoldoende, de
KNVB kon toch zo zijn relaties niet
ontvangen, enzovoorts, enzovoorts.
Toevallig ontmoette ik kort daarop
een hoge KNVB-functionaris en ik
vroeg hem waarom ze plotseling zo
lullig deden over ons stadion. Tot mijn
verbijstering vertelde hij mij dat er van
de zijde van het stadion was verzocht
om zo negatief te doen.
Want u weet het hè, er moet een nieuw
stadion komen. Op zich klinkt dat
redelijk, de tijd schrijdt voort en niets
is eeuwig, zelfs onze Kuip niet. En
toen Feyenoord in de jaren dertig van
de Kromme Zandweg af wilde en de
Kuip wilde gaan bouwen leek dat ook
allemaal heel megalomaan, ik weet het.
Maar dat was het niet. En Brinkman en
Van der Vlugt bouwden een uniek stadion, daar is ook geen discussie over.
Maar als ik de plannen voor wat dan
heet “Feyenoord-city” zie, dan geloof
ik er totaal niet in. Alleen als dat er
komt gaan we weer in de top mee
draaien, heet het.

vandaag de dag”, sprak hij.
Het boek leest als een roman, is lekker
vlot geschreven en laat zien dat veel
problemen van terugkerende aard zijn.
Ook in de jaren vijftig en zestig was
er al sprake van verkeersproblemen,
drugs- en geluidsoverlast en rellende
jongeren.
Dat komt allemaal aan bod in dit
fraaie boek dat voor 29,95 euro te
koop is bij diverse boekhandels en
uiteraard ook in de webshop van De
Oud-Rotterdammer.

Ik geloof er geen bal van. Laten we nou
eerst eens proberen iets meer dan om
de twintig jaar kampioen te worden.
Want als dat nieuwe stadion er is, waar
moeten we dan naar gaan zitten kijken?
Naar Feyenoord- PEC, met alle respect? Want zoals we er nu voor staan,
we doen dit seizoen weer niet mee,
Europees zijn we nergens, dat is weer
voorbehouden aan onze Amsterdamse
vrienden die ook sowieso bulken van
het geld. Er zullen wel weer een aantal
figuren hun zakken vullen met al die
plannen, maar een sfeervollere plek
dan de Kuip krijg je niet, en het is
onverantwoord daar zomaar de brui aan
te geven.
Ik weet het, Feyenoordsupporter ben
je niet voor je lol, maar we hoeven het
toch niet erger te maken dan het al is.
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LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

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

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen
Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

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

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

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

re
vraag naar gratis reisbrochu
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. €
kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €
au
8 dg. Kerstcruise over de Don
- p.p.
8,
8,99
€
MS Amadeus Silver al va.

LAMINAAT

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

v.a. €

€ 439,00

setprijs

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

19,75 p/m2

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

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

Kwaliteit & gastvrijheid
Onze locatie biedt vele mogelijkheden die aansluiten bij de
hedendaagse uitvaartwensen.
Wij begeleiden u graag bij het
verzorgen van een persoonlijk
en waardig afscheid voor uw
dierbare.

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

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

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger

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.

nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen
zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn.

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.

Wassenaar

Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Eric van Heelsbergen

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

U I T VA A R T V E R Z O R G E R

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

aan den IJssel

Karel de Geus Muntveilingen B.V. Veldhoven
Romunt B.V. Numismatiek Roermond
Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen
zie voor verdere informatie

040-2123455
0475-316010
0546-561322

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
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Nr. 175

Zeelui knokten vaak op Westzeedijk
Soms staan ook wij nog verbaasd over hoe er gereageerd wordt op deze rubriek.
Met de reacties op deze ene foto van de Westzeedijk van vroeger hadden we
wel drie pagina’s kunnen vullen. Die ruimte is er helaas niet en daarom hier een
bloemlezing uit alle inzendingen. Dank weer en staat u er niet bij, dan wellicht een
volgend keer!
L. Verheul: “Ja hoor, het Vasteland, met op de
achtergrond de Nieuwe Zuiderkerk, gereformeerde gemeente. Deze is gesloopt en Dijckhove,
een 55+ complex is er voor in de plaats gebouwd,
destijds een onderdeel of samenwerking met
Atrium in de Karel Doormanstraat. Ik herken een
aantal cafés op dat rijtje en een drogist en Appelo,
de zeilmaker. Aan de linkerzijde (niet op de foto)
zaten Ras, de kruidenier, Schmidt, de zeevishandel, een slager, een bakker en Atlas & Economic
shipstores Ltd een scheepsproviandeerder. Leuk,
die Ford Anglia op de voorgrond.”
Laurens van der Laan: “Dit is de Westzeedijk
beneden (oneven nummers van 1 - 27). Mijn
moeder had haar souvenirszaak op no. 25. Foto is
van eind jaren zestig, gezien de leegstaande winkels in verband met de afbraak en verhoging van
de dijk. Nu heet dit Vasteland en de Westzeedijk
begint op no. 68. hoek Scheepstimmermanslaan.”
Wil van Wijngaarden-Bas: “De raadplaat is de
Westzeedijk. Daar was een drogisterij en waren
cafés waar veel zeemannen verbleven (in onze
kinderogen). De kerktoren is van de gereformeerde kerk, die later is afgebroken. Op zondag
gingen wij daar weleens naar de kerk. Op de hoek
zat een bloemenwinkel. Op de hekken die je ziet,
speelden wij altijd. Ook veel gelopen om naar
het park te gaan. Ook heb ik nogal eens ruzies
meegemaakt van zeemannen bij het café. Dat was
vaak vechten en dan moest er politie bij komen.
Ik wandel nog vaak met mijn man in de buurt.
Dan gaan we bij de havens kijken.”
Hans Augustijn: “Mijn grootouders (S. Pols)

zijn hier aan de overkant, enkele jaren na het
bombardement In 1940, komen wonen, tezamen
met twee (van hun drie) gehuwde volwassen
kinderen, achter uitkijkend op de Zalmhaven, aan
de voorzijde uitzicht op de Schiedamse Vest. De
panden beneden waren o.a. een souvenirzaak annex kapsalon van Van der Laan, café Larsen (?),
schoenenzaak Rigter, zuivelzaak RMI, ﬁetsenmaker Pierrot (zijn broer had een café op de Nieuwe
Binnenweg), vishandel Schmidt en Observator
gevestigd. Van de foto staat mij vaag bij dat er
aardig wat cafés gevestigd waren. Saillant detail:
na afbraak van alle panden en het dempen van de
Zalmhaven ben ik op min of meer dezelfde adres
(Vasteland) van 1974 - 1986 werkzaam geweest!”
M.H.J. Dullaart: “De foto toont de Westzeedijk
omstreeks de jaren vijftig. Nog juist zichtbaar is
de Nieuwe Zuiderkerk, een van de mooiste gereformeerde kerken, die helaas niet altijd om hun
schoonheid bekend staan. Beroemd was daarin
het grootste en mooiste orgel van Rotterdam
(met een zogenaamd ‘Fernwerk’), dat jarenlang
bespeeld werd door de Rotterdamse stadsorganist
Piet van den Kerkhoff. Hij concerteerde ook in
het buitenland toen dat nog niet zo gebruikelijk
was. Ook veel buitenlandse organisten kwamen
naar Rotterdam om dit orgel te bespelen. Helaas
bestaan er van de meesterlijke improvisator
Van den Kerkhoff geen opnamen (hoewel hij
veel voor de radio optrad). Hij overleed op zijn
63e verjaardag op 31 oktober 1968, in dezelfde
week dat de Nieuwe Zuiderkerk gesloten werd
om afgebroken te worden. Het orgel ging naar
Doesburg.”

Ken je dit nog? Nr. 177

Ken je dit nog? Een warenhuis in de binnenstad van Rotterdam dat een speciale koopavond hield. Het
was in 1970. Weet u nog waar? En waarom? Was u er wellicht bij? Of werkte u in het warenhuis? We
zijn weer reuze nieuwsgierig naar verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf ons! 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.

Mevrouw Twigt: “Deze foto roept wel herinneringen op. Tot mijn twaalfde jaar was dit het uitzicht
vanuit het huis waar ik woonde, namelijk de
Valkstraat vanuit de richting waarvanuit de foto
is gemaakt. Mijn vriendinnetje, Joke, woonde
precies tussen de twee drogisterijen in. De ene
drogist was hervormd en de ander katholiek.
Ook bij de zeilmakerij ben ik binnen geweest,
omdat daar een dochter was, waarmee ik af en
toe omging. Verder waren er zeker drie cafés
waar de zeelieden, die in de buurt lagen, ﬂink
konden doordrinken. Ik heb toen veel dronken
zeelui en menige knokpartij gezien. Wat meer
richting Eendrachtweg was de bloemenwinkel
Aalsmeers Bloemenhuis gevestigd, die later
naar de Witte de Withstraat verhuisde. Aan de
kant van de Van Vollenhovenstraat was Schmidt
Zeevishandel gevestigd, de eerste winkel. Daar
stonden de kreeften en andere levende schelpen
gewoon buiten op de stoep. De Westzeedijk was
voor die tijd een zeer drukke weg en ik mocht ‘m
niet alleen oversteken. Ja daar liggen heel veel
herinneringen. Als er mensen zijn die mij, Mieke
Hogendoorn, kennen, ik zou ‘t leuk vinden als je
me een mailtje stuurt op j.twigt5@upcmail.nl.”
H. Noordzij: “Dit is de Gereformeerde Nieuwe
Zuiderkerk met het beroemde Walckerorgel waar
Piet van der Kerkhoff organist van was. Zelf ben
ik er nooit in geweest, maar ik ken het orgel wel
van radio-opnames in het verleden. De kerk is in
1969 jammer genoeg gesloopt, het orgel is sinds
de jaren zeventig te beluisteren in de Grote kerk
in Doesburg. Volgens mij is de foto genomen op
de Westzeedijk vanaf het Vasteland richting de
Maastunnel.”
W.J. van Bunk: “Dit is de Westzeedijk tegen over
de Valkstraat. Ben er opgegroeid heb er heel veel
gespeeld ,de watersnood mee gemaakt. Alles
stond toen blank. De kerk was een gereformeerde
kerk, stond tegen over de rooms-katholieke
katedraal. Er waren heel veel kroegen, voor elke
zeeman wel een. Op de foto zie je nog de twee
drogisten naast elkaar. Mijn zus heb er nog even
ingewoond bij de schoonmoeder. Was toen een
gezellige buurt. Nu is alles weg er staat niets
meer van toen.”
Pieter Dees: “Dit is de Westzeedijk, met achter

de fotograaf het Vasteland omstreeks 1960. Op de
achtergrond zien we de 900 zitplaatsen tellende
Gereformeerde Nieuwe Zuiderkerk uit 1916.
Het vijfklavierorgel hier was van een bijzondere
klasse, geleverd door de Duitse ﬁrma Wacker &
Co en bespeeld door Piet van der Kerkhoff. De
uitvoering was met een z.g. ‘fernwerk’, bij een
bepaalde registratie, kwam het geluid door een
soort tunnel vanuit de achterzijde van de kerk
naar de kerkbezoeker, wat een wonderlijke ervaring was! De huizen naast de kerk telden zeven
winkels, met op de hoek van de Westersingel, de
delicatessenzaak van J. van Zanten, de viswinkel
van Wapenaar, een televisiezaak van Leeﬂang
& Hesse, de ﬁrma Knol in boter, kaas en eieren,
een stoppagehandel en een brood- en banketzaak. De kerk en deze panden zijn eind jaren
zestig gesloopt, in het kader van de Deltawerken.
Daarna was het hier een onkruidveld, tot in 1979
werd begonnen met de bouw van de 55+ ﬂat
‘Dijckhove’. Tot half jaren dertig stonden, links
van de kerk, huizen tot aan waar nu de ‘Kunsthal’
is. Het verzorgingstehuis ‘Anne Foeckens’ is hier
in 1940 opgeleverd, thans genaamd: ‘Parkzicht’,
naast ‘Dijckhove’. De vooroorlogse bebouwing
links, buiten beeld, met het pleintje Nieuwland en
de Valkstraat verdween eind jaren vijftig/begin
jaren zestig ; een ware ‘kaalslag’ was het toen dus
hier!”
Jaap Mudde: “Deze straat komt mij zeer bekend
voor, het is de Westzeedijk tussen de Schiedamsesingel en het Museumpark/Land van Hoboken.
De eerste twee winkels op de foto waren voor
de oorlog twee drogisterijen, namelijk Van Driel
en Smidt, concurrenten van elkaar. Verder in dat
blok zat de scheepvaart mij. Erhardt en Dekkers
en op de hoek van de Westersingel een grote
bloemenzaak met veel etalageramen. Ze maakten
daar prachtige boeketten. In het tweede blok
was de viswinkel van Wapenaar en daarnaast
een schoenmaker.” Op de achtergrond ziet U de
Gereformeerde Nieuwe Zuiderkerk. In deze kerk
waren prachtige teakhouten banken en een schitterde orgel, beide geschonken door de heer Bos
van de houthandel gebr. Bos uit de Houtlaan Het
Walckerorgel met 4 klavieren en 150 registers en
een echowerk was een echt concertorgel met vele
mogelijkheden.”
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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

10% korting



Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

OP=OP

Geldig t/m zaterdag 17 november 2018

ljauw,
Rijkgevuld met kabeen
mosselen en garnal

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

Alleen op vertoon van deze advertentie:

Bretonse Vissoep

€

BEKO WARMTEPOMP DROGER

4,99

Bijvoorbeeld:

8 kg vulgewicht a++
Nu voor

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

€ 419,-

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

www.conceptuitvaart.nl

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

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

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

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

DE

CU

T
TEI
LI

100 J
AAR
EN

ES

B

voor betaalbare kwaliteit!

STE KWA
BE

E!

voor

010 - 419 08 72

Het is weer tijd om te drogen maar wel zo zuinig mogelijk!

Huisgemaakte

van 6,99

Concept Uitvaart

T E S E R VIC

EETTAFEL ‘KENSINGTON’

Vanaf € 1.095,STOEL ‘MACY’
van € 262,-

SALONTAFEL
‘KENSINGTON’
van € 822,-

Vanaf € 735,-

voor € 235,-

WELLNESS FAUTEUIL ‘FITFORM MODEL 267-277’
Individueel maatwerk vanaf € 2.695,-

BOXSPRING ‘SCANDIC’
3C vlaks nu voor € 1.498,3C elektrisch nu voor € 2.498,-

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

HOEKBANK ‘DOUGLAS’

Zoals afgebeeld (ex. opties) vanaf

€ 1.595,-

EETTAFEL ‘MANGO’
vanaf 160cm vanaf

€ 745,-

BANK MODEL ‘BUGATTI’
3 zits in leder vanaf € 995,-

Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij,
Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m².

LIKE US OP

GRATIS PARKEREN
/VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!
Dorpsstraat 119
T (0180) 63 11 11
E info@voorbrood.nl
2761 AN Zevenhuizen F (0180) 63 30 24
www.voorbrood.nl
Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
U denkt dat u het allemaal goed voor
elkaar heeft; alle belangrijke papieren
bij elkaar, wensen voor de uitvaart
opgeschreven en een testament van de
notaris. Een rustig idee: “Daar hoef ik
me in elk geval geen zorgen meer om
te maken.” Maar helaas, het leven heeft
zo zijn eigen wetten. Als u denkt dat
u het allemaal goed voor elkaar heeft,
veranderen er wetten of vallen mensen
weg waarvan u had gedacht dat die
tenminste 100 jaar zouden worden.
In 2003 veranderde nagenoeg het gehele erfrecht en moesten velen, om het
allemaal goed geregeld te hebben, een
nieuw testament laten maken; dit bleek
overigens niet altijd noodzakelijk. In
2010 raakten veel notarissen in paniek
en riepen hun klanten op de papieren
schenkingen die ze hadden gedaan aan
te passen aan de vanaf toen verplichte
6 procent rente. Achteraf blijkt ook dat
vaak onnodig te zijn geweest.
Iets waarvan u zelf met vooruitziende
blik verstandig aan doet, is het volgende. Benoem niet één, maar steeds
tenminste een tweede persoon als een
gevolmachtigde in uw levenstestament of als executeur in uw testament.
Deze opvolgende gevolmachtigde of
executeur kan de eerste vervangen als
die wegvalt of het niet meer kan of wil.
Zo dekt u zich in tegen de grillen van de
toekomst en bespaart u kosten, omdat
een nieuw testament om deze reden niet
nodig is. Overigens is het ook mogelijk
vast te leggen dat de tweede gevolmachtigde de eerste moet controleren
en/of de tweede executeur bepaalde
taken van de eerste kan overnemen. Op
die manier kunnen ze de last verdelen
of is de kat niet op het spek gebonden.
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Is op papier schenken zinvol?
We hebben een eigen huis,
waarop nog een kleine hypotheek rust; zeker als we deze
hypotheek vergelijken met
de huidige verkoopwaarde
van de woning. We vrezen dat
onze twee kinderen later veel
erfbelasting moeten gaan betalen. Nu hebben we gehoord
dat we met een papieren
schenking erfbelasting kunnen voorkomen. Kunt u ons
uitleggen hoe dat werkt en of
het echt interessant is?
De door u genoemde papieren schenking is een schenking aan bijvoorbeeld uw kinderen. Na de schenking
leent u het bedrag onmiddellijk weer
terug; anders gezegd de schenking
wordt “schuldig gebleven”. Daarom
heet een dergelijke schenking ook wel
een schenking onder schuldigerkenning. Er is dus eigenlijk niets gebeurd;
althans er is niet “echt” geld heen en
weer gegaan. De papieren schenking
wordt daarom veel gebruikt om geld

trouw de rente, maar wel een lagere
rente dan 6 procent, dan hoeft dat
geen probleem te zijn, als de toen afgesloten rente een zakelijke rente was.
Een lagere rente is ook geen probleem
als de papieren schenking niet aan
een familielid is gedaan, maar aan een
derde. Dit, omdat artikel 10 van de
Successiewet alleen betrekking heeft
op familierelaties.

waarover u niet kunt beschikken of
waarvan u nog geen afstand wilt doen
(zoals de overwaarde eigen woning),
over te dragen op de toekomstige
erfgenamen.
Als de bepaling wordt opgenomen dat
deze vordering pas opeisbaar is bij
overlijden van de ouder, moet u deze
schuldigerkenning uit ﬁscaal oogpunt
vastleggen bij de notaris.
In de akte die de notaris opmaakt
staat wie geld schenkt aan wie en dat
dit onmiddellijk weer terug geleend
wordt door de schenker. Ook staat

erin wanneer de schuldenaar de lening
aﬂost (vaak na het overlijden van de
langstlevende partner) en hoeveel
rente verschuldigd is. Die rente ligt
vast in artikel 10 van de Successiewet
en MOET 6 procent zijn. Ook is vereist dat de rente jaarlijks daadwerkelijk wordt betaald aan de schuldeiser.
Betaalt u de rente niet, dan is de hele
transactie zinloos, want dan telt het
geschonken bedrag weer gewoon mee
bij de erfenis.
Heeft u vóór 2010 een papieren
schenking laten opstellen en betaalt u

Uw vraag of het in uw geval zinvol
is, kunnen we in het kort als volgt
beantwoorden; met iedere € 1.000
die u schenkt, bespaart u tenminste €
100 erfbelasting. Wel maakt u kosten
bij de notaris. Een akte kost tussen
de € 200 en € 300. Daarnaast kan de
ontvanger van de schenking te maken
krijgen met belasting in box 3. Een
eenvoudig antwoord blijkt dan toch
nog gecompliceerd.
Een ander probleem blijven de
rentebetalingen die u moet doen.
Soms wordt zoveel geld op papier
geschonken, dat de renteverplichting
niet of moeilijk vol te houden is. Is
bijvoorbeeld € 20.000 aan drie kinderen geschonken, dan moet er jaarlijks
in totaal € 3.600 aan rente betaald
worden.

Boek geen retour Bent u
van plan een vliegreis te boeken,
onderzoek dan of het goedkoper
kan door twee enkeltjes te boeken.
U vliegt dan wellicht met twee
verschillende vliegtuigmaatschappijen, maar bespaart op de vlucht.

Contant geld is ook belast
Sommige mensen denken slim te zijn
door aan het einde van het jaar een
ﬂinke som geld op te nemen van hun
bankrekening om dit in het nieuwe
jaar weer te storten. Zo zouden ze
belasting in box 3 kunnen vermijden.
Toch is dat niet waar, want contant
geld van meer dan € 500 moet u
opgeven in box 3 en dat is dus ook
de som die u heeft opgenomen. Er is
nog een reden om het geld niet op te
nemen; met zoveel contant geld over
straat gaan lijkt ons geen veilig idee.

‘onder zich heeft’ in de vorm van een
niet-opeisbare vordering. Alleen dan
ontvangt de partner van het vooroverleden kind een erfenis, omdat deze
vordering onderdeel is van de erfenis
van haar/zijn overleden partner.

Erft partner van overleden
kind?
Een veelgestelde vraag gaat over de
erfenis die een schoondochter- of
-zoon kan krijgen als het eigen kind
al is overleden. Dat is niet zo, want
aangetrouwde kinderen hebben door
het overlijden van hun partner, uw
kind, geen formele relatie meer met
de schoonouders. Zij erven dus niet
zoals de eigen kinderen. Schoondochters en -zonen zullen dus volgens de
wet geen erfenis van hun schoonouders meer ontvangen. De enige
uitzondering is als een van de ouders
eerder is overleden dan het kind en de
langstlevende ouder die erfenis nog

Overlijden vader onbekend
Het komt voor dat kinderen via via
horen dat hun ouders zijn overleden,
bijvoorbeeld als er langere tijd geen
contact is geweest. Om te weten of
ze erfgenaam zijn, moeten ze in de
eerste plaats een verklaring van overlijden hebben die de gemeente waarin
hun overleden ouder(s) als laatste
woonde, afgeeft. Daarna vragen ze,
of bij het Centraal Testamentenregister (CTR) of een notaris, na of er een
testament is en bij welke notaris het
testament ligt. Daar kan geïnformeerd worden naar de inhoud. Zijn
ze erfgenaam, dan moeten ze actie
ondernemen. Maar eerst moeten ze

weten of er een executeur is en wat
die al gedaan heeft. Zijn ze onterfd,
dan kunnen ze een beroep doen op de
legitieme portie bij de executeur of
de erfgenamen.
Periodieke schenking of niet
Bij de aangifte inkomstenbelasting
heeft u bij de aftrekbare giften twee
mogelijkheden. U kunt voor vijf
jaar een afspraak met een goed doel
hebben gemaakt om een bedrag te
schenken, de periodieke gift, of niet.
In het eerste geval kunt u het gehele
bedrag aftrekken bij de aangifte. In
het tweede geval, de gewone gift,
geldt een drempel van 1 procent van
het drempelinkomen om deze gift aftrekbaar te laten zijn. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten
en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar
zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Voor beide geldt een maximum van
10 procent van het drempelinkomen.

Oppassen met rente In veel
testamenten staat dat over de
vordering die erfgenamen krijgen,
geen of juist wel een rente vergoed
moet worden. Omdat je tot het moment van indienen van de aangifte
erfbelasting nog een andere of
hogere rente kunt afspreken, doen
velen dat. Zo groeit de vordering
van de erfgenamen aan en is later
minder erfbelasting verschuldigd als de langstlevende partner
overlijdt. Toch een waarschuwing:
de rente kan de erfenis van de
langstlevende zover uithollen, dat,
vooral bij tweede huwelijken, de
erfgenamen van de nieuwe langstlevende niets meer erven.

l

uw erfcoach en meer

l
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TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

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

Munthandel Ritmeester

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

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

> Alle soorten bestratingen
> Ophogen & schoonmaken
> Voor- en najaarsbeurten
> Onderhoud & snoeien
> Wij kunnen ook voor alle
materialen zorgen

- 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

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

> Afvoer van het vuil
> Duidelijke prijsopgave
> Garantie op al ons werk
> Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

Kijk voor meer informatie op de
website, of vraag een folder aan.

Tel.: 010-4194010

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

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

Wilt u ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.

22

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

info@computerstoday.nl

Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12

Onze diensten:

Al meer dan 80 jaar in Noord
Let op ons nieuwe adres!

voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen
en nieuwe/gebruikte computersystemen.

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!

Rob de Woningontruimer

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

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.

*indien voorradig

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Tel. 06-19160110 / 010-8485408

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

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

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

Ziet u er ook zo tegen op?

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

Bel 0180-820244

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

HERFSTKORTINGEN BIJ MANGO!
TIGER 4
•
•
•
•

Meestverkochte scootmobiel van Nederland
Comfortabel en onverwoestbaar
Verstelbare armleuning, stuurkolom en stoel
Snel met grote actieradius

17 NAPOLEON
scootmobiel
50 •• Overdekte
Warm, droog en comfortabel
km/u

km

15
45
km/u

km

• Voorzien van ruitenwisser
• Verwarming mogelijk

Van € 4.495,-

Van € 8.995,-

voor € 2.995,-

voor € 5.995,-

nu

• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Past goed in iedere auto

6
12
km/u

km

• Overdekte scootmobiel met het
rijcomfort van een brommobiel
• Incl. verwarming, achteruitrijcamera
en USB-poort
• Zachte vering en comfortabel
interieur
• Geen rijbewijs
vereist

13
40
km/u

km

1.500,
korting

3.000,
korting

JOHNNY REMOTE

NIEUW!

nu

nu

1.500,
korting

COUGAR

Van € 9.995,-

voor € 8.495,-

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

OM EN
OPRUIMING SHOWRO
2017
EX-DEMO MODELLEN

25
180
km/u

nu

1.100,
korting

km

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

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

Van € 2.895,-

voor € 1.795,-

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 december 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Op het ss Rotterdam kijk je je ogen uit
Zodra je aan boord stapt van het ss Rotterdam aan het Katendrechtsehoofd krijg je het gevoel terug te gaan in de tijd. Al dat
prachtige houtwerk en die mooie pilaren in de grote zalen. De
vele kunstobjecten aan de wanden. Geweldig, hoe dit fraaie
stukje historie voor Rotterdam bewaard is gebleven.
Deze morgen worden we op het Main
Deck opgewacht door de vrijwilligers
Mini en Ada en vrijwilligers-coördinator Martijn Ten Barge van Stichting
De Rotterdam. Graag vertellen zij
hoe leuk het is een paar uur per week
gastvrouw of -heer te zijn op het
stoomschip Rotterdam. De gemiddelde
leeftijd van de ruim 180 vrijwilligers
ligt tussen de pensioenleeftijd en de
86 jaar. En ja, dan is het logisch dat
er afvallers zijn en men altijd nieuwe
vrijwilligers kan gebruiken. Dat is ook
het doel van dit verhaal.
Vrijwilligers
Martijn vertelt dat ongeveer de helft
van de vrijwilligers wel iets heeft
met de zeevaart. Ze hebben zelf op
de Rotterdam gevaren, óf ze hebben
een binding met de haven. Maar
uiteraard zijn er ook vrijwilligers die
het gewoon leuk vinden met mensen
bezig te zijn. Zoals Ada. Haar ouders
waren binnenschippers en via haar
zus is zij ook vrijwilliger geworden.
Samen komen zij iedere woensdag
naar Katendrecht.
Haar collega Mini heeft als jonge
vrouw een periode op de Nieuw Amsterdam en later op het ss Rotterdam
gewerkt. Onder andere als receptioniste. Graag wordt verteld over hoe
enthousiast bezoekers kunnen zijn.
“Of ze nu in de techniek hebben
gewerkt of zelf stuurman zijn geweest
op de zeevaart. Het is gewoon leuk
tijdens rondleidingen hun verhalen te
horen.”
Martijn legt uit dat het ss Rotterdam
zeven dagen per week geopend is en
dat de vrijwilligers werken met vaste
roosters. “De meesten werken een
morgen of middag per week. ‘s Morgens is dat van 10.00 tot 13.30 uur,
‘s middags van 13.30 tot 17.00 uur.
Ook ‘s avonds en in de weekenden
zijn we open. Dat zijn vaak de drukste
dagen, want dan komen veel gezinnen

op bezoek. En het is dan heel leuk
de reactie van die kinderen te horen
op het verhaal dat onze vrijwilligers
vertellen.”
Rondleiding
Tijd voor een rondleiding op het schip.
Als eerste komen we in één van de
grote zalen met keurig gedekte tafels.
In de hoek staat een rode piano. “Daar
heeft Pia Beck nog op gespeeld.”
Verteld wordt dat er vroeger, maar ook
nu nog, heel veel muziekoptredens en
dansavonden plaatsvonden en -vinden
op het ss Rotterdam. Dat is ook te
zien aan de grote vitrines vol oude
programma’s.
Via prachtige trappenhuizen komen
Tewaterlating ss Rotterdam met koningin Juliana (foto: Daniël van de Ven)

eerder gezegd, niet te vervelen. Er was
zelfs een bibliotheek en een speciaal
winkeltje waar onder andere kantoormiddelen gekocht konden worden. En
wat dacht u van het buitenbad op het
enorme dek, waar ook deze middag
bezoekers genieten van een heerlijk
najaarszonnetje.

Het ss Rotterdam komt van de scheepshelling af (foto: dhr. Groeneveld, Collectie Vrienden van
Stoomschip Rotterdam)

we uiteindelijk in de mooie Grand
Ballroom. En we werpen een blik
in de theaterzaal met royale tribune
en podium met gordijnen. Onder
de indruk zijn we ook van de vele
vormen van kunst die de diverse grote
zalen en trappenhuizen sieren. Het is
leuk te zien hoe allerlei voorzieningen
werden getroffen om ervoor te zorgen
dat bijvoorbeeld bij een flinke storm
de glaasjes en dergelijke niet van de
tafels schoven. Er werden bij harde
storm zelfs dikke touwen bevestigd
langs de muren in de gangen naar de
hutten.

Bij de proefvaart van het ss Rotterdam hees koningin Juliana de vlag (fotocollectie Anefo, Herbert
Behrens)

Juliana
Zoals veel Rotterdammers er ongetwijfeld hun eigen herinnering aan
hebben (ook ik zag de tewaterlating
vanaf de overkant van de rivier) was
het Koningin Juliana die op 13 september 1958 met een zilveren bijl de
draad met champagnefles doorhakte
met de woorden: “Ik geef u de naam
Rotterdam en wens u behouden vaart”.
Een jaar later zou zij, met Prins Bernhard, overnachten op dit boegbeeld
van de Holland-Amerika Lijn. En
jazeker, ook in de ruime ‘hut’ van het
koningspaar mogen we deze morgen
een blik werpen.
De eerste reis van het ss Rotterdam
begon op 3 september 1959 naar
New York. Twaalfhonderd passagiers
stapten aan boord en ook kroonprinses
Beatrix voer deze eerste reis mee. Dat
is volgend jaar allemaal alweer zestig
jaar geleden! En ongetwijfeld zullen
de Vrienden van Stoomschip Rotterdam daar aandacht aan besteden.
Enthousiast vertellen Martijn, Ada en
Mini over de speciale kluisjes voor
de juwelen en avondjaponnen van de
sjieke passagiers. Maar ook dat alles
dat genuttigd werd tijdens de maaltijden werd opgeschreven in speciale
notitieboekjes. Pas bij het van boord
gaan werd betaald.
De passagiers hoefden zich, zoals

Captainshut
Natuurlijk mogen bezoekers ook
een kijkje nemen in de Captainshut.
Mini weet nog dat zij daar kwam als
de kapitein zijn handtekening moest
zetten. En uiteraard in de stuurhut
vol technische apparatuur en metalen
schermen met wijzers. Daar is ook
nog een spreekbuis te zien waarin de
bevelen naar de bemanning werden
geroepen. Wist u trouwens dat er 770
bemanningsleden meevoeren? In
totaal konden er 1400 passagiers mee.
Als we tot slot richting de machineruimtes in de romp van het schip de
vele stalen trappen afdalen, lopen we
eerst nog langs vitrines vol attributen, zoals allerlei kleine onderdelen,
documenten, souvenirs die verkocht
werden, foto’s van de bouw, tele-

grammen van Radio Holland, oude
monsterboekjes enzovoort.
Onze tocht over het ss Rotterdam
eindigt tussen een indrukwekkende
hoeveelheid machines onderin het
schip. Daar zijn het vooral de mannelijke vrijwilligers die graag hun
(technische) verhalen vertellen, aldus
Martijn.
Hij wijst er graag op hoe de vrijwilligers gewaardeerd worden. “Eerst
krijgen ze een cursus en daarna doen
ze rondleidingen, staan ze klaar om
bezoekers de weg te wijzen. Maar wij
zijn ook een trouwlocatie en er wordt
hier veel aan muziek gedaan. Dat
wordt ook allemaal door vrijwilligers
begeleid.”
Cruises
Tenslotte een stukje historie. In de
periode 1959 tot 1971 maakte het ss
Rotterdam veel vaarten naar Amerika.
De opmars van het vliegverkeer betekende het einde van de lijndiensten
en het begin van cruises naar verre
exotische oorden. Na allerlei omzwervingen kwam het schip in 2008 terug
in Rotterdam en op 15 februari 2010
werd het geopend voor het publiek.
Dankzij de nieuwe eigenaar WestCord
Hotels, ook eigenaar van Hotel New
York, en de vele vrijwilligers, kan er
weer genoten worden van een mooi
stukje Hollandse geschiedenis. Ga
eens langs!
Belangstellenden voor vrijwilligerswerk kunnen zich melden op het
schip. Of een bericht sturen naar stichtingderotterdam@ssrotterdam.nl
Bab Riem Vis

Ada, Mini en Martijn willen graag nieuwe
vrijwilligers begroeten
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NIEUW KUNSTGEBIT? Profiteer nu!
Uw kunstgebit wordt
GRATIS gepolijst en
gecontroleerd
Wij betalen uw
parkeerkosten

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

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

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

SOPHIA

Openbaar vervoer: tramlijn 25, halte Schieweg

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

Gemino 30 rollator

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

6 kleuren
3 maten

slechts
7,4 kg

100%
op maat
gemaakt

De Gemino rollator is zeer
compleet, de enige echte
100% rollator!

Sta-op relaxfauteuil Fitform 542

 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;

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

MODE
MODE VOOR

Ideale rolstoel om
mee te nemen
in de auto.

Bent u op zoek naar een lichte rollator, makkelijk te gebruiken, veilig
in alle opzichten én ook nog gewoon
mooi?

 bekleding in stofsoort 1, andere stofsoorten ook mogelijk;
Nu
 Topswing hoofdsteun en
€ 1.998,=
opblaasbare lendensteun.

DESCENDRE

Bobby rolstoel

Een lichtgewicht comfortabele rolstoel. Door
de opvouwbare rugbuizen is hij compact. Zo
past hij zelfs in de kleinste auto. Met een gewicht van minder dan 10kg is dit de perfecte
rolstoel om overal mee te nemen.
eren
park
Gratis de deur!
voor

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

55+
korting

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

IEDER MOMENT

• 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.

HERFST AANBIEDING

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

HET IS WEER TIJD VOOR EEN
LEKKER VEST DAAROM

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

ALLE
VESTEN
€12,50
KORTING!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 25

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Bezoek onze
facebookpagina!

In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.
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Puin en vriendschap

De Schiedamse jaren

De bekende Rotterdamse schilder Jan
Wagner beschrijft in Puin en vriendschap de mensen die hem tijdens zijn
leven hebben gevormd, geraakt en geinspireerd. In elk hoofdstuk komt een
andere verwant, vriend of collega uit
het Rotterdamse kunstenaarscircuit
aan bod. Gezamenlijk bieden deze verhalen een inkijkje in Wagners persoonlijke en artistieke ontwikkeling.

Bij Scriptum verscheen een
bijzonder boek over schrijver
Gerard Reve en Schiedam. Zo’n
achttien jaar, van 1975 tot 1993,
waren ze nauw met elkaar verbonden.

Een andere verhaallijn in Puin en vriendschap is
de pijnlijke familiegeschiedenis van Wagner als
kind van ‘foute Nederlanders’ tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. Pas in 2014, vele jaren na de
dood van zijn ouders, vindt hij de moed hun motieven
en politieke keuzes te onderzoeken. Maar ook krijgt
de lezer een beeld van hoe het is op te groeien tussen
het puin van het in de oorlog grotendeels verwoeste
Rotterdam.
Jan Wagner is in 1940 in Den Haag geboren en woont
sinds 1950 in Rotterdam. Na zijn opleiding aan de
plaatselijke Academie van Beeldende Kunsten wordt
hij in 1964 tekenleraar. Later studeert hij kunstgeschiedenis en archeologie in Amsterdam en van 1980 tot
1999 doceert hij kunstgeschiedenis aan de ontwerpopleiding Nimeto in Utrecht. Sinds 1980 manifesteert hij
zich als beeldend kunstenaar en exposeert hij geregeld
in binnen- en buitenland.

Arie van der Krogt, de bekende schrijver en zanger van
Rotterdamse liedjes, schrijft in het voorwoord van het
boek: “Dit boek van Jan Wagner bouwt een netwerk
van draden tussen familieleden, collega’s en vrienden:
draden van liefde en vriendschap. Al die draden vormen samen de stad van zijn hart: Rotterdam.”
Het boek is gebonden, telt 85 pagina’s en de intekenprijs tot 1 december van dit jaar is 15 euro. Na 1
december kost het 19 euro. Het verschijnt in november
en is te bestellen via de bestelbon op deze pagina of via
onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

In die periode verbleef Reve vaak lange
tijd bij zijn Schiedamse vriend Joop
Schafthuizen, alias Matroos Vos in de
Brandersstad. Veel Schiedammers hebben hier herinneringen aan. Ze zagen
Reve met boodschappentas in de hand
grappen makend in de supermarkt of
troffen hem in de Liduina Basiliek.
Velen kenden hem ook beter. Ze hadden
uitvoerige gesprekken, waren bevriend
of correspondeerden met hem.
De Schiedamse tijd van de schrijver
was niet de rustigste periode uit zijn leven. Geruchtmakende brieven, verhalen én
interviews (zoals ‘de Reve-tapes’) werden
in Schiedam geproduceerd. Die bijzondere
herinneringen aan en verhalen over de
volksschrijver, van kleine anekdotes tot
langdurige-vriendschapsverhalen, tastbare
of niet tastbare herinneringen, verschijnen nu in boekvorm. Geïllustreerd met
zwart-witfoto’s van Vincent Mentzel en

Klaas Koppe. Een prachtig cadeau voor
menigeen, maar met eeuwigheidswaarde
voor de verzamelaar.
Het boek kost 17,95 euro en is verkrijgbaar
via de bestelbon op deze pagina of via de
webshop van ‘t Winkeltje op www.deoudrotterdammer.nl

Thuis in elke tijd. Het leven van Kate Kolff
Er zijn vrouwen over wie nooit wordt geschreven. Moeders naar
wie nooit een plein wordt vernoemd, echtgenotes die nooit een
eigen postzegel krijgen, dochters die nooit in de krant staan.
Tezamen vormen zij het legioen anonieme vrouwen, die welbeschouwd de ruggengraat van onze samenleving vormen. ‘Thuis
in elke tijd’ vertelt op indringende wijze het levensverhaal van
Kate Kolff, een gewone vrouw aan wie niets gewoons was.
Geboren in het welvarende deel van
Rotterdam, fotografeerde zij als kind
een wereld die voorgoed zou verdwijnen. Ze kreeg een ouderwetse opvoeding en mocht, haar schildertalent
ten spijt, geen kunstzinnige opleiding
volgen. Haar ouders haalden haar van

school om haar klaar te stomen voor
haar bestemming: het huwelijk.
Ze werd jong weduwe met twee
dochtertjes, hertrouwde met haar
zwager (een neef van Louis Couperus), scheidde van hem, verhuisde
naar Bloemendaal en huwde op haar

vijftigste een verstokte vrijgezel, met
wie zij neerstreek in Groningen, later
Haren.
IJzersterk
Zowel in de Tweede Wereldoorlog als
in de sociaal bewogen jaren daarna
betoonde Kate Kolff zich een onafhankelijke en ijzersterke vrouw, die,
als zovelen, de moed had altijd door te
gaan en daarmee beslissend vormgaf
aan een snel veranderend Nederland.
Catherine Wijnands schreef dit
boek over haar grootmoeder niet uit
nostalgie. Aan de hand van brieven,

foto’s en gesprekken reconstrueerde
zij nuchter en secuur het bewogen
leven van Kate Kolff, een ontroerend
verhaal van volharding in tijden van
ondergang en wederopbouw. Thuis in
elke tijd is daarmee ook een hommage
aan al die naamloze vrouwen aan wie
de herinnering alleen nog voortleeft in
het geheugen van evenzovele families,
in de schaduw van de geschiedenis.
Dit zojuist verschenen boek kost 24,95
euro en is te bestellen via de bestelbon
onderaan deze pagina of via de webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Bestelbon ‘t Winkeltje
JA, IK BESTEL:

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

Puin en vriendschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
(introductieprijs 15,00 tot 1 december, daarna 19,00)

15,00

De Schiedamse jaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

17,95

Thuis in elke tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

24,95

Naam + voorletters:

Het korps de baas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

29,95

Straat:

Combiset De Oud Rotterdammer wintermuts en sjaal . . . . . . . . €
(aangepaste verzendkosten)

32,95

De Oud Rotterdammer wintermuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
(aangepaste verzendkosten)

16,95

De Oud Rotterdammer sjaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
(aangepaste verzendkosten)

19,95

Rotterdam Scheurkalender 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

15,95

Rotterdam Maandkalender 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

20,99

Het Grote Jaren 50 Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

29,95

Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

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 0900-9203 (45cpm). De vorige optredens waren in
een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Calandkoor geeft najaarsconcert

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

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, 06 - 221 84 304. Iedere bezoeker krijgt een gratis lot
met kans op een stokboek met 60 zwarte pagina’s.

Gratis lunchconcert Symfonieorkest Rijnmond

Symfonieorkest Rijnmond geeft zaterdag 17 november haar volgende gratis lunchconcert in
de grote zaal van de Doelen te Rotterdam. Gespeeld worden de composities Ouverture Die Fledermaus,
J. Strauss en Dornröschen, E. Humperdinck. Aanvang concert: 12.45 uur. Zaal open: 12.30 uur. Plaats:
De Doelen, Schouwburgplein, Rotterdam. Gratis toegang. Zie voor verdere informatie onze website:
www.symfonieorkestrijnmond.nl

Dinsdag 20 november en dinsdag 4 december
Taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten
Uw munten, penningen en bankbiljetten worden
kosteloos getaxeerd op basis van de huidige
marktwaarde. U kunt terecht op dinsdag 20 november in v.d. Valk Hotel, Zijdeweg 54, Wassenaar
en op dinsdag 4 december in v.d. Valk Hotel,
Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk aan den 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. Voor meer informatie zie
www.munttaxatie.nl

Vrijdag 23 november
Kortingsactie eindejaarsconcert Martin Mans

Martin Mans verzorgt 27 december een orgelconcert in de Laurenskerk. Elke bezoeker krijgt een gratis cd. Het
orgel staat in deze tijd weer volop in de aandacht. De mogelijkheden zijn legio. ‘Je hebt een heel orkest tot je
beschikking’ zijn woorden die de organist vaak gebruikt. Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen op vertoon van
dit artikel aan de kassa een korting van € 5 op de entree en betalen € 10 in plaats van € 15 (max. 2 pers. per bon).
Voor online bestellingen geldt de actiecode: OR2712.

Celtic Folk Morning

Met hun middeleeuwse kilts en wilde haardossen maken de heren van Rapalje al de nodige indruk, voordat ze ook
maar één noot gespeeld hebben. Dan breekt het muzikale en meeslepende spektakel los met de heerlijke Keltische
tonen en onstuimige melodieën. In de Doelen zijn ze op 2 december weer te zien en te horen tijdens een zondagochtendconcert. Al ruim twintig jaar trekken de mannen van Rapalje door Europa, fans in verwondering achterlatend. Wat zit er toch onder die kilts? Op muzikaal gebied hebben de heren niets te verbergen. Keltische folk, eerlijk
en puur, dat is het devies. Met veel liefde gespeeld en met veel enthousiasme ontvangen. De heren nemen u mee
op een heerlijke muzikale reis langs Schotse hooglanden, Ierse vlakten, taveernes en herbergen. Dames en heren,
stilzitten wordt moeilijk!

Dansavond met live muziek bij VIDAA

Op 23 november vindt de allereerste editie plaats van de dansavond op het prachtige landgoed Artihove/Vidaa in Bergschenhoek! Met live muziek van Double U, gratis hapjes en een welkomstdrankje.
De entree bedraagt €5 en het adres is Hoeksekade 162, 2661JL Bergschenhoek.

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

Najaarsconcert Calandkoor

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

Optreden Simon & Garfunkel Revival Band

In De Doelen geeft zondag 9 december de Simon &
Garfunkel Revival Band een concert. Waar ze ook
optreden, deze sympathieke volbloed-muzikanten laten
een blijvende indruk achter op het enthousiaste publiek
en zorgen voor lovende recensies door heel Europa. In
hun programma krijgt u prachtige gepassioneerde ballads
te horen als Scarborough Fair en Bright Eyes, maar ook
klassiekers als Mrs. Robinson, The Boxer en The Sound
of Silence maken deel uit van het repertoire, net als het
opzwepende Cecilia. Het stemgeluid komt heel dicht bij
de originele stemmen. Een geweldige muzikale show die
geen ‘special effects’ en andere opzichtige zaken nodig
heeft. Sluit uw ogen en u waant zich bij een concert van
het fameuze duo.

Lenny Kuhr in De Doelen

Al meer dan 50 jaar maakt en zingt Lenny Kuhr de mooiste Nederlandstalige liedjes. ‘Het gaat ergens over’ wordt er vaak na een concert aan de cd-tafel tegen haar gezegd. Haar liedjes hebben inhoud
en vertellen op haar eigen wijze over haar leven en tegelijkertijd over
het leven van iedereen die naar de liedjes luistert. Zij zal u meenemen langs prachtige intieme liedjes die u recht in het hart zullen
raken. Recent kreeg ze de BUMA-oeuvreprijs voor haar belangrijke
bijdrage aan het Nederlandstalige lied. Ze bracht 31 albums uit en
samen met Reinier Voet, gitaar en Mischa Kool, basgitaar speelt ze
haar muziek in vele zalen in Nederland en België.

Jubileumeditie White Christmas at de Doelen

Het enorm populaire concert White Christmas at de Doelen bestaat dit jaar 25 jaar. En dat gaat De Doelen vieren,
samen met u, op zondag 23 december. De Doelen trakteert u die morgen op een kopje koffie of thee, de heer
Pleun Klootwijk (van de bakkersfamilie!) trakteert u, in samenwerking met Jordy’s Bakery, op een heerlijk kerstkoekje bij de koffie en dirigent Rien den Hartog en het prachtige grote orkest Symphonic Friends zorgen voor een
extra feestelijk en speciaal Kerstprogramma vol mooie verrassingen (zie ook elders op deze pagina’s).

Vrijdag 30 november
Rotterdam vanuit uw zetel

Virtuele stadswandeling in bibliotheek Delfshaven. Aan de hand van foto’s en verhalen neemt een gids
van Gilde u mee op een stadswandeling door Rotterdam, zonder dat u uw stoel uit hoeft. Op 30 november staat het centrum van Rotterdam op het programma. De maandelijkse ‘wandelingen’ zijn van
10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Delfshaven aan de Rösener Manzstraat 80. Deelname is gratis, maar
aanmelden is vereist. Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek, per mail via delfshaven@
bibliotheek.rotterdam.nl. Bellen mag ook: 010-2816364.

Tot december
Lekker Wild bij de Dames!

‘Een heerlijk avondje’ kunnen liefhebbers van wildgerechten nu al krijgen. In Restaurant De Dames
op het landelijke Leefgoed de Olifant worden tot december van woensdag tot en met zondag namelijk
heerlijke wildgerechten geserveerd, naast de gewone kaart.
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Reserveren en meer info: leefgoed.nl/
agenda.

Zondag 2 december
Concert Rapalje in de Doelen

Tijdens eerdere bezoeken van Rapalje aan de Zondagochtendconcerten sloot u deze niet alledaagse
heerlijke heren massaal in uw muzikale hart. Met
hun innemende, aanstekelijke en inspirerende
manier van optreden zijn zij de fakkeldragers van
de Keltische muziek en waren ze de afgelopen jaren
één van uw grote favorieten. Zij komen daarom heel
graag weer voor u terug naar de Doelen. Kaarten à
€ 14,- zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 4225244. Grote Zaal de Doelen,
zaal open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zaterdag 8 december
Winter Art Fair in Isala Theater

Zaterdag 8 december organiseert Kunstkring Capelle haar Winter Art Fair in het Isala theater met 28
kunstenaars. Toegang gratis (11.00-16.30 uur). Info: tel. 06-51602151.

Zondag 9 december
Ode aan Simon & Garfunkel in De Doelen

Op veler verzoek terug in de Doelen: de Simon & Garfunkel Revival Band. Misschien wel de allerbeste
Revival band van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel. Kaarten à € 14,- zijn verkrijgbaar via
www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 uur,
aanvang concert 11.00 uur.

Donderdag 13 december
Schoon & Schijnheilig, Theater Zuidplein

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten via Theater Zuidplein à 9,50 euro. Met Rotterdampas 3,50 euro per kaart.
Kaartverkoop: www.theaterzuidplein.nl of 010-2030203. E-mail: info@theaterzuidplein.nl De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Deltaport Donatiefonds, Gemeente Rotterdam, Humanitas en
Elise Mathildefonds.

Zaterdag 15 en donderdag 20 december
Kerst-doelenconcerten Deo Cantemus

De Kerst-Doelenconcerten van het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus staan in een lange traditie
van ruim 50 jaar, maar zijn allerminst traditioneel! Deze concertserie wordt jaarlijks bezocht door vele
mensen uit het gehele land. Op 15 en 20 december is het weer zover. Toegangsbewijzen à € 25,- of
€ 29,- zijn te bestellen via www.dedoelen.nl of 010-2171717 of aan de kassa van Concertgebouw de
Doelen, Schouwburgplein 50 te Rotterdam. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje
en garderobe. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- reductie.

Zondag 16 december
Zondagochtendconcert van Lenny Kuhr

Zangeres Lenny Kuhr geeft zondag 16 december een zondagochtendconcert in De Doelen. Een ochtend
met intieme Nederlandstalige liedjes. Kaarten à € 14,- zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

Zondag 23 december
25 jaar White Christmas at de Doelen

Solisten: René van Kooten, Tony Neef en Vajèn van den Bosch.
Dit concert is meestal vrij snel uitverkocht, maar deze speciale
jubileumeditie mag u helemaal niet missen. Dus zorg dat u de
kaartjes tijdig in huis heeft! Kaarten à € 14,- zijn verkrijgbaar via
www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 4225244. Grote Zaal
de Doelen, zaal open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

Donderdag 27 december
Korting op orgelconcert Martin Mans in Laurenskerk

Donderdag 27 december geeft Martin Mans een eindejaarsconcert in
de Laurenskerk in Rotterdam. Hij brengt een programma in drie delen
ten gehore met twee pauzes: Improvisaties, Literatuur en Muziek met
een knipoog! In de pauzes is tijd voor meet en greet. Aanvang: 20.00
uur, Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. Toegang: € 15,-.
Parkeertip: Sint Jacobsplaats. Reserveren: www.martinmans.nl of
06-25391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Zondag 27 januari
Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal in De Doelen

Bandoneonist Carel Kraayenhof is de fascinerendste en veelzijdigste bandoneonspeler van deze tijd
en al vele jaren de Hollandse ster van de Argentijnse tango. Met de Argentijnse pianist Juan Pablo
Dobal presenteert Kraayenhof dit keer een programma waarin poliritmische Argentijnse folklore wordt
afgewisseld met eigen composities. Twee virtuoze rasmuzikanten die soms als een ruig orkest klinken,
maar ook moeiteloos verfijnde tango’s en milonga’s spelen. Dat is genieten geblazen! Kaarten à € 14,zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal
open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

Argentijnse muziek van twee toppers

Uniek in zijn speelstijl door de grote kennis van de Argentijnse tango, beroert bandeonist Carel Kraayenhof wereldwijd elk publiek met zijn betoverende en integere spel. Eén
van zijn hoogtepunten was op 2-2-2002 toen hij tijdens
het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem-Alexander en H.K.H.
Prinses Máxima op hartstochtelijke wijze het gevoelige
‘Adiós Nonino’ van Astor Piazzolla speelde. Carel ontving
veel onderscheidingen, waaronder in 2003 de Edison Publieksprijs voor zijn CD ‘Tango Royal’ en in 2005 ontving
hij van de Argentijnse regering een hoge onderscheiding
voor zijn onuitputtelijke inzet voor de Argentijnse tango
wereldwijd. In De Doelen is hij zondag 27 januari te zien
en te horen met de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal (zie ook elders op deze pagina’s).

Deo Cantemus geeft twee kerstconcerten in De Doelen

Christelijk Gemengd koor Deo Cantemus treedt 15 en 20 december op in De Doelen met het jaarlijkse kerstconcert. Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en
tegelijk vernieuwend en verrassend. Nieuwe kerstbewerkingen worden gespeeld en oude, vertrouwde melodieën
worden herkend in een vernieuwde uitvoering. De medewerkenden voeren het programma uit met een passie
die de toehoorders niet onbewogen laat en creëren een sfeer die bezoekers betitelen als ‘warm en overweldigend’. Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt tijdens de concertserie 2018 het indrukwekkendste
en inspirerendste verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: ‘Een groot en machtig wonder’.

Schoon & Schijnheilig

Schoon & Schijnheilig is een humoristische musical,
gespeeld door enthousiaste amateurspelers. Sjon is een
sympathieke Rotterdammer die wijkagent wil worden. Hij
en zijn vrouw Sjaan willen graag een gezinnetje stichten.
Alles gaat goed, totdat Conchita in beeld verschijnt.
Ondertussen gebeuren er spannende dingen onder het
Zuiderpark... Het muzikale avontuur dat volgt, tovert
ongetwijfeld een glimlach op uw gezicht! Irene & Co is
een theatergroep voor en door Rotterdam-Zuid. Het is
een inclusieve theatergroep, wat betekent dat iedereen die
toneel wil spelen of achter de schermen wil helpen, mag
meedoen. Ook als je nog nooit eerder toneel gespeeld
hebt, niet goed Nederlands spreekt of een beperking hebt.
Kaartjes à 9,50 euro (3,50 euro met Rotterdampas).

Wat zijn uw munten, penningen en bankbiljetten waard?

Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en bent u benieuwd naar de waarde ervan? Op twee
verschillende locaties, in Nieuwerkerk aan den IJssel en Wassenaar, worden de komende periode kosteloze taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten gehouden. De drie experts zijn Karel de Geus Muntveilingen
BV te Veldhoven (040-2123455), Romunt BV te Roermond (0475-316010) en Mevius BV te Vriezenveen (0546561322), samen goed voor meer dan 100 jaar kennis en ervaring! Zie elders op deze pagina voor meer info.

Virtuele stadswandeling in bibliotheek Delfshaven

In bibliotheek Delfshaven worden 30 november, 25 januari, 22 februari en 29 maart virtuele stadswandelingen
gehouden. Iedere maand staat een ander deel van de stad centraal. Omdat een wandeling geen lezing is, is er
ruimschoots gelegenheid voor interactie. De verhalen van de gids, vragen en eventuele herinneringen van de
deelnemers maken ‘Rotterdam vanuit uw zetel’ tot een levendige en informatieve ochtend. Op 30 november
staat Rotterdam centrum centraal, op 25 januari Rotterdam waterstad, op 22 februari het Scheepvaartkwartier
en op 29 maart Kralingen.

Leefgoed de Olifant: hét sfeervolle decor voor
een heerlijk avondje Wild eten

In het populaire Restaurant De Dames op Leefgoed de Olifant
worden tot december van woensdag tot en met zondag heerlijke wildgerechten geserveerd, naast de gewone kaart. Wilt
u een gezellig avondje uit en bent u liefhebber van reepaté,
gerookte eendenborst, wildbouillon, geconfijte fazantenbout, hertenbiefstuk of hazenpeper? dan kun u voor ‘Een
heerlijk avondje’ beter bijtijds reserveren via leefgoed.
nl/restaurant. 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.

Lunchconcert met Die Fledermaus en Doornroosje
In de Doelen geeft Symfonieorkest Rijnmond, onder leiding van dirigent Cor van der Linden, zaterdag 17 november een gratis lunchconcert met uitvoeringen van Die Fledermaus en Doornroosje. In de ouverture van de operette
‘Die Fledermaus’ stapelt Strauss met bijna schaamteloos
plezier de ene muzikale vondst op de andere. Doornroosje
wordt vervloekt bij haar geboorte, komt in een diepe slaap
terecht en wordt tenslotte verlost. Dit sprookje is door Engelbert Humperdinck op pakkende wijze op muziek gezet
en wordt tot nu toe in Nederland alleen door Symfonieorkest Rijnmond ten gehore gebracht. Het Symfonieorkest
Rijnmond is een jong ambitieus orkest in de regio Rotterdam Rijnmond dat in 2007 is opgericht en sindsdien is
uitgegroeid tot een volwaardig symfonieorkest, bestaande
uit circa 65 gevorderde amateurs en beroepsmusici. (Zie
ook elders op deze pagina.)

pagina 14

Dinsdag 13 november 2018

KERST-DOELENCONCERTEN
ZATERDAG
15 DEC - 14.00 UUR

DONDERDAG
20 DEC - 20.00 UUR

Een groot en machtig wonder
Christelijk Gemengd Koor

Deo Cantemus

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze
extra 10% lezerskorting! tussen 16 november '18 en 1 januari '19 *
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Toegangsprijs: €25,- en €29,-

€ 82,50 p.p.

Inclusief plaatsbespreken, garderobe, koffie/thee.
Kinderen tot en met 15 jaar € 10,- korting.

3 nachten Kerstarrangement
v.a. €

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om te genieten van
de KERST sfeer in Maastricht, Aken of Valkenburg. Kerstmarkten,
de kerst (stoom) express, Glühwijn, oliebollen en zo verder ....

Met solisten en orkest
o.l.v. Hans van Blijderveenm

herfst/winterarrangement
2 nachten/1 x diner

B
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235,- p.p. (HP)

Bestellen van kaarten:
www.dedoelen.nl óf tel. 010-2171717 óf aan de kassa
van Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50 te
Rotterdam

Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

1978 - 2018 | 40 jaar bewezen gastvrijheid

Puur (kerst) genieten!

vanaf 16 november is Valkenburg omgetoverd in:

Kerststad Valkenburg

beleef een onvergetelijke
met

Kerst
K

Het mergelstadje
is omgetoverd in een
sprookjesachtige sfeer met
prachtige verlichting en fraai
versierde kerstbomen.
Boek nu uw overnachting of
arrangement vanaf €85,- per kamer!
Kies de locatie die bij u past:
www.parkhotelvalkenburg.nl
www.villavalkenburg.nl
www.appartementen-valkenburg.nl
043-601 32 41

Kortingscode: Kerstmarkt18
Met deze code ontvangt u 5% korting op uw boeking

vanaf

€20
p.p.

Op 5 december komt de
goede sint bij ons op bezoek!
Hij zal er samen met zijn
pieten van 18:00 tot 19:00
een feestje van maken!

TEL. 0172 - 469696

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


boek online via www.valkvakanties.nl



UITNODIGING
8 EN 9 DECEMBER 2018 van 15:00-18:00

Exclusieve Kerstverkoop Artihove:
Kunst, Sieraden, Wijnproeverij,
Jazz Duo Pierre & Roos,
Gratis Cadeautje en Entree!

Artihove

|

Hoeksekade

162

|

2661JL

Bergschenhoek

|

www.artihove.nl

|

sales@artihove.nl
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Kees Rijvers: ‘Hoe gaat het met Jan?’
Piet Steenbergen, de atletische middenvelder, debuteerde in
1946 op 18-jarige leeftijd in het eerste van Feyenoord. Samen
met ploegmakker Arie de Vroet vertrok hij in 1950 naar Frankrijk
waar beide spelers voor het ‘grote geld’, het profvoetbal, hadden
gekozen. Hij speelde in Le Havre, maar kwam binnen twee jaar heimwee? - terug naar zijn geliefde Feyenoord, waar hij tot 1960
in de basis stond. Hij ging verder als jeugdtrainer en later had
Piet verschillende bestuursfuncties. Hij wordt ook wel de grondlegger van Oud-Feyenoord genoemd.
Als jeugdtrainer kreeg hij te maken
met Jantje Bruijs. De familie Bruijs
was een Feyenoordfamilie. Oudere
broer Cees speelde al in de jeugd, Pa
Bruijs was dagelijks op Varkenoord
te vinden en was bevriend met veel
Feyenoorders.
Humor
De 10 jaar jonge Jan ging natuurlijk
ook naar zijn cluppie en werd daar
getraind door Piet Steenbergen die
hem tijdens de training een keer bij
hem riep en zei: “Als je iets aan mij
wilt vragen, dan noem je mij trainer
of meneer Steenbergen, maar geen
Piet! Dat doen de anderen ook niet.
Begrepen?”
“Oké Piet”, zei Jantje en trainde
vrolijk verder. Piet, zelf boordevol
humor, vond dat geweldig en vertelde
dat jaren later nog aan vrienden en
bekenden.
Piet Steenbergen, altijd dollen, maar
ook wel eens serieus, noemde Jan
Bruijs de beste tienjarige die hij ooit
had gezien. Nu was Piet serieus.
Het is geen toeval dat een andere
Nederlandse oud-prof die ooit in
Frankrijk speelde, Kees Rijvers, de
talentvolle Bruijs zag spelen in zijn
Feyenoord-tijd en dan altijd naar Jan
informeerde bij Joke Bruijs of bij
Gerard Cox, als ze elkaar bij de een
of andere gelegenheid weer eens tegenkwamen. In zijn sappige Brabants:
“Hoe gaat het met Jan? Jammer, hij
heeft het niet gered in het betaald
voetbal.”
Ja, dat klopt!
Gecompliceerde breuk
Met instemming van Ernst Happel
kreeg Bruijs een jeugdcontract en
speelde hij in het tweede, met bijvoorbeeld midvoor Henk van Leeuwen.
Maar Jan moest ook werken en dat

deed hij in de Rotterdamse haven, bij
Seaport Terminals. Daar overkwam
hem een heel vervelend ongeluk. Een
vorkheftruck liet een stapel hout van
een pallet vallen. “Boven op m’n
poot”, weet Jan nog als de dag van
gisteren. Naar de dokter bij Feyenoord, massages en stijf in het verband.
Na een paar weken voorzichtig met
pijn weer trainen met het stevige advies van hen die het dachten te weten:
“Stel je niet aan
joh. Ga gewoon
voetballen.”
Pas enige weken
later werden er
toch maar foto’s
gemaakt en toen
bleek dat zijn enkel
behoorlijk gecompliceerd was gebroken. Oké, Jan ging
in het gips, het was
in de mooie zomer
van 1971 en Bruijs
werd bruin op het
terras van Badlust
in Rockanje. Hij
herstelde wel, maar
langzaam en bij
Feyenoord zat het
er wel op.
Bruijs vertrok naar
DRL en speelde
met mannen als
Maup Martens,
Dick Snijder, Leo
van der Vliet, Jan
Nijman en Bas
Hokke geweldig
voetbal onder de oud-Feyenoorder
Daan den Bleijker. In 1973 ging
trainer Den Bleijker naar de BVV Barendrecht en Bas Hokke en Jan Bruijs
gingen met hem mee.
‘Ome’ Ben Peeters

Kampioen met Rotterdam Ahoy. Met Eddie PG, Rein Kreijermaat, Jan Bruijs, Arie Riedijk, Arie van
der Sluis, Piet de Vries, Bob Janse, Hans Venneker en verzorger Hans de Koning.

Piet Steenbergen geeft les. Jantje Bruijs (10 jaar) speelt in een gestreept shirt.

het Nederlands zaalvoetbalteam. Hij
kende de kwaliteiten van Jan Bruijs
en nodigde hem uit voor de Oranjeselectie. Hij speelde één zaalvoetbalinterland, tegen België, in de sporthal in
Hellevoetsluis. “Ik heb één Oranjeshirt. Eerlijk verdiend”, lacht Jan.

Officieel Feyenoordplaatje.

Zijn mooiste amateurtijd maakte hij
echter daarna mee bij CVV (Charloisse VoetbalVereniging). Met
trainer Leen Admiraal werd de club
uit Charlois in 1976 kampioen in de
hoofdklasse en verloor helaas de strijd
om het kampioenschap van Nederland
van Limburgia.
De reputatie van CVV was groot.
Doelman Cees Campen leek onverslaanbaar, op het middenveld was
Sjef Nab niet te passeren en had
een loepzuiver schot. Het ‘gouden
trio’ in de voorhoede werd door elke
tegenstander gevreesd en als één naam
genoemd: ‘Bruijs, Sluis, Polderman’.
De technische kwaliteiten van Jan
Bruijs vielen ook buiten Charlois op.
Ben Peeters, ‘ome Ben’, die in 1969
als trainer van Feyenoord de ‘dubbel’
haalde, maar toch door Happel werd
opgevolgd, was in die jaren trainer van

Minivoetbal
Medio jaren zeventig werd de NCRVminivoetbalshow in het sportpaleis
Ahoy immens populair. Teams uit Nederland, België en Engeland speelden
een spelletje ‘showvoetbal’. “Precies
iets voor Jan Bruijs”, zei Bob Janse,
de coach van het team Rotterdam
Ahoy. En dat klopte. Show zat meer in
zijn spel dan ‘knokken’. Het publiek
in het altijd uitverkochte sportpaleis,
genoot van Bruijs en oude vedetten als
Coen Moulijn, Hans Venneker, Eddie
PG en Rein Kreijermaat. Uit België
Rik Coppens en Sjef Jurion. De Duitsers kwamen met
Wolfgang Overath
en Berti Vogts,
Engeland speelde
met Nobby Stiles,
Martin Chivers en
Geoff Hurst, de
spits van het afgekeurde Engelse
doelpunt in 1966
in de finale tegen
Duitsland. Ja, ja,
toen hadden we
nog geen VAR…
maar het was wél
leuk.
De Stappers
Nog meer zaalvoetbal? Natuurlijk! Jan Bruijs
ging spelen bij De

Stappers, een Rotterdams cluppie met
heel veel ondeugd, maar dat wel kon
voetballen.
Gaandeweg ging echter die oude
blessure weer opspelen en keek Jan uit
naar andere sportieve mogelijkheden.
Tennissen bij Z ‘67 aan de Zuiderparkweg en weer wat later golfen in Rhoon
met oude Feyenoordvrienden als
Mario Been en Frans van der Heide.
Zijn oude blessure? Ja, steeds meer
last van die berg hout toen op z’n poot.
Inmiddels zijn de gewrichten vastgezet, heeft hij vele narcoses achter de
rug en weet wat het is om wekenlang
in een rolstoel te moeten zitten.
Maar hij blijft gelukkig lachen!
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Bruijs (l) in duel met Leo Vos van De Zwervers
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Sprookjesachtige kerstreizen met gegarandeerde vertrekken
Reiscode: kdbrs03

Kerst in Brussel, Brugge en Leuven

€ 419*p.p.

5-daagse busreis

Kerst in sprankelend Graafschap Kent
6-daagse busreis

€ 569*p.p.

6-daagse busreis

Reiscode: kdkau01

Kerst in Krakau en Zakopane

€ 589*p.p.

8-daagse busreis

Reiscode: kdsnt01

Kerst aan de Costa Brava

€ 599*p.p.

8-daagse busreis

Reiscode: kdpra04

Kerst in stijlvol Praag

€ 639*p.p.

8-daagse busreis

Reiscode: kdwei01

Kerst in Thüringen

€ 749*p.p.

8-daagse busreis
Country & Christmas Fair

Busreizen

Autoreizen

€ 459*p.p.
Reiscode: kdsle01

Kerst in Zuid-Limburg

T 0251 - 20 90 60 • E info@inventiefevenementen.nl • I www.countrychristmasfair.nl •

Reiscode: kdhyt01

Vliegreizen

Verre reizen

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

Steden reizen

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

ZONDAG 25 NOVEMBER & ZATERDAG 29 DECEMBER

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

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
DICHTER BIJ EEN NIEUW STUK NEDERLAND EN EEN HAVEN
IN AANBOUW KUNT U NIET KOMEN.
ZONDAG 4 NOVEMBER & ZONDAG 16 DECEMBER
UNDER THE BRIDGE
IN NAVOLGING VAN DE SUCCESVOLLE VOORGAANDE EDITIES,
ORGANISEREN WE WEDEROM EEN AANTAL UNIEKE BRIDGEDRIVES
OP HET WATER.
VRIJDAG 14 DECEMBER
KERSTMARKT DINNER CRUISE
BEZOEK DE KERSTMARKT IN DORDRECHT ‘BY NIGHT’ EN GENIET
ONDERWEG VAN EEN HEERLIJK BUFFET!
ZATERDAG 15 DECEMBER & ZONDAG 16 DECEMBER
KERSTMARKTCRUISE
COMBINEER UW BEZOEK AAN DE KERSTMARKT IN DORDRECHT
MET EEN KERSTBRUNCH OP HET WATER.
WOENSDAG 26 DECEMBER
HIGH TEA CRUISE KERSTEDITIE
EEN ONTSPANNEN MIDDAG OP HET ROTTERDAMSE WATER MET
EEN HEERLIJK HIGH TEA BUFFET!
MAANDAG 31 DECEMBER
NEW YEARS EVE CRUISE
LUID HET NIEUWE JAAR IN OP ÉÉN VAN DE MOOISTE LOCATIES
VAN ROTTERDAM AAN BOORD VAN ÉÉN VAN DE LUXE SCHEPEN
VAN REDERIJ SPIDO.

MASTENBROEK
UITVAARTVERZORGING
MIS DE THEMACRUISES EN
DAGTOCHTEN VAN SPIDO NIET!

0180 723204 Dag en nacht
Eric Mastenbroek

Matthijs van Os

Voor alle informatie kijk op: www.mastenbroekuitvaart.nlÊ

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 88
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Kunst en cultuur naast oude Diergaarde
In De Oud-Rotterdammer van week 22 staat een korte beschrijving van het boek over de Rotterdamse Diergaarde ‘Het huis met de leeuwen’. Een prachtig boek dat voor mij een speciale betekenis heeft. Aan de noordzijde van de oude Diergaarde liep een straat die geboren werd als Westerkade, daarna omgedoopt werd tot Smalle Westerkade en tenslotte in 1940 zijn leven eindigde als
Diergaardekade.
De eerste huizen werden er in 1856
gebouwd. Op nummer 3 werd op 24
september 1877 mijn vader geboren,
Joh. W. P. Spamer. In 1880 verhuisde
de familie naar nummer 15, waar
men het tot 1897 zou uithouden. Dat
laatste huis had een prachtig uitzicht
op de Diergaarde (zie bij gevoegde
foto), zeker in de winter, als de bomen
kaal waren. Het was een van de twee
groene longen van Rotterdam.
Maar de Diergaardekade had nog heel
andere aspecten. Dáár woonden de
artiesten die zongen of speelden in
de schouwburg op de Coolsingel. De
grootouders van Ko van Dijk woonden
er van 1866 tot 1888 op vier verschillende adressen. De vader van Ko van
Dijk woonde bij zijn ouders in. De
grootouders van de beroemde komiek
Buziau, zelf ook artiesten, woonden
op nr. 7

Verwant
Veel van deze families waren nauw
met elkaar verwant. Acteur Louis de
Moor, op nr. 8 en later nr. 10, was
een zoon uit de relatie van de acteurs
Lijsje Vink en Louis Rosenveldt.
Deze laatste werd door zijn relatie
met de actrice Louise Bouwmeester
de stamvader van het hele artiestengeslacht Bouwmeester. Saillant detail: de
wettige echtgenote van Rosenveldt en
wettige dochter woonden op nr. 1.
Op nr. 8 woonde in 1873 de grote
-toen nog jonge- Louis Bouwmeester.
Zijn zus Louise, getrouwd met kapelmeester August La Rondelle, woonde
van 1875- 1880 op nr. 2 en was dus
mijn vaders buurvrouw. Hij heeft later
de connectie met de familie nog lang
aangehouden.

Schouwburg 1852

Opera en operette
Behalve deze acteurs woonden er tal
van zangers. De schouwburg op de
Coolsingel bood namelijk ook onderdak aan de Hoogduitsche Opera. Dit
gezelschap stond in Europa in hoog
aanzien en trok internationaal bekende
zangers aan. In 1877 was Adolf Müller
de Kapellmeister, die in 1882 naar
Wenen vertrok. Hij componeerde
talrijke operettes en Sangspiele,
was betrokken bij de operette “Der
fröhliche Krieg” van Johann Strauss
Sohn -sommige fragmenten vertonen
duidelijk zijn handschrift- en stelde in
1899 de operette Wiener Blut samen
naar (nagelaten) motieven van Johann
Strauss. Mijn vader kreeg al jong
zangles van hem en van de dramatische sopraan Eleonore Robinson.
Het is geen wonder dat hij naar de
muziekschool van Toonkunst ging,
die ooit onder leiding van Waldemar
Bargiel stond. Deze halfbroer van
Clara Schumann zorgde in 1870 voor
de eerste uitvoering van de Matthaeuspassion in Nederland. Toonkunst zelf
werd in 1829 door de Rotterdammer
A. Vermeulen opgericht. Pas daarna
kwamen de vele landelijke afdelingen.
Omdat de oprichtingsakte werd verleden voor een notaris te Amsterdam
leest men overal dat Toonkunst een
Amsterdams initiatief was, maar niets
is minder waar.
Mijn vader groeide op te midden van
deze artiesten en hun families en heeft

Diergaarde van kade 1880

er zijn hele jeugd doorgebracht tot hij
als 22-jarige naar Parijs vertrok.
Digitale publicatie
Ik heb over deze straat en zijn bewoners in 2015 een digitale publicatie
gecreëerd, die te raadplegen is op
de website van het Stadsarchief. De
naam is: Het wonder van de Smalle
Westerkade. Toneel en opera van het
hoogste niveau. Rotterdam 1860-1900.
De lezer vindt daarin tal van foto’s,
oude gravures en schilderijen, plattegronden en stamboomschema’s van

al die families alsmede een overzicht
per jaar van de bewoners tot 1900.
Ook de Toneelencyclopedie en het
Nieuwe Instituut (tot 2013 het Ned.
Architectuurinstituut NAi) hebben de
publicatie in hun bestand opgenomen.
Er is mij al diverse keren gevraagd
het als boek uit te geven. Ik zie echter
tegen de moeite en de eventuele ﬁnanciële risico’s op. Maar als er iemand
is of als een lezer iemand weet die het
als boek op de markt wil brengen, wil
ik daar graag aan meewerken. Het gaat

Diergaardekade vanaf Kruiskade, 1913

Repetitie van muziekband gemeente
Rotterdam in het Enniagebouw op 1
april 1984. Wie zijn de muzikanten?

Door de lens van Hartog (269-270)
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.
Proefrit van een Haagse tram op de Brielselaan op 15 april 1984. Wie weet bijzonderheden.
Reacties: reinw@telfort.nl
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www.venrooytandtechniek.nl

Dit jaar nog een nieuw en goed
kunstgebit?
Eigen risico verbruikt?
Maak nu een afspraak!
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

Reparaties klaar terwijl u wacht
Persoonlijke aandacht en service

KUNSTGEBITTEN

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Klikgebit-specialisten
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De Putselaan vanaf de kruising
met de Pretorialaan met links de
broederschool in het hoge puntdakpand. Foto’s verzameling Rein Wolters

Opening Bijenkorf Rotterdam
In 1957 stond er een advertentie
in de krant; ‘In verband met de
opening van de nieuwe Bijenkorf
zoeken wij mensen die bij ons
in de bakkerij willen werken’. Ik
werkte in de bakkerij van Ewald
Behle in de Tulpstraat als leerling
banketbakker. Toen ik solliciteerde bij de Bijenkorf werd ik
uitgenodigd voor een gesprek,
als 14-jarig ventje. Ik vroeg, maar
kreeg geen vrij voor het sollicitatiegesprek. Wat heb ik te verliezen, dacht ik. En ben toch gegaan.
Ik werd aangenomen en alle bijzonderheden, zoals een salaris van f 17,95 per week
voor een zesdaagse werkweek, werden
besproken. Bij terugkomst in de Tulpstraat
werd mij gevraagd: “Waar ben jij geweest?”
“Ik had een afspraak bij de huisarts en
moest nablijven”, zei ik en vertelde meteen
dat ik voor het laatst was en een nieuwe
baan had gevonden. Ik kon opslag krijgen
als ik bleef. Dat heb ik niet gedaan. Mijn besluit had ik al genomen. Ik moest wel naar
de avondschool voor verdere opleiding.
Op mijn eerste werkdag in de Bijenkorf
moest ik half acht aanwezig zijn voor de
opening. Ik bracht een wagen vol naar de
gebakstand. Voor de ramen stonden veel
mensen voor de opening. Deze 14-jarige
was een geluksvogel die al binnen was in
het mooie gebouw! Mijn bakkerskleding
moest aangemeten worden, maar zo’n klein
maatje was niet in voorraad! Ik maakte de
wagen leeg in de gebakstand en ging terug
naar de bakkerij, verder werken voor andere
afdelingen, lunchroom en snelbuffet onder
de klok. Hier hing later een grote foto van
mij in bakkerskleding achter de gebakwagen! Heb deze zuinig bewaard.
Tussen de middag kregen wij uit de keuken
een warme maaltijd. Daar moesten we voor
betalen! Eind van de week was het een dun
loonzakje! Wij mochten als personeel inkopen doen met korting. Je mocht niet meer
besteden dan een paar procent van je salaris,
dus ik kon weinig inkopen.
In de bakkerij had ik eigen taken. Iedere dag
tien liter gele room koken voor de Berlinerbollen en tompouces. Voor de rest moest
ik andere mensen bijstaan! Als iemand in
het restaurant kwam voor een suikervrij
gebakje moest ik apart room kloppen. Ik
heb twee jaar hard gewerkt bij de Bijenkorf
en denk met veel genoegen terug aan deze
tijd! Hierna solliciteerde ik naar een kantoorbaantje in het Groothandelsgebouw en
moest omscholen. Naar de handelsavondschool dus. En ik ging met mijn salaris erg
omhoog: 130 gulden per maand in 1957!
Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Speldje krant
Rotterdammer
Gerard Voogt (gvoogt@zeelandnet.nl) mailt: “Hallo medelezers en -lezeressen. Ik weet niet
beter dan dat de speelwei bij de Valkeniersweg en Groene Hilledijk gewoon zo heette. Wij
gingen er regelmatig met onze ouders naartoe om er te wandelen en/of te picknicken. We
woonden in de Millinxstraat achter de Dordtselaan, dus het was altijd een stevige wandeling. Het zal 1954 of 1955 geweest zijn dat ik deelnam aan een ballonnenwedstrijd. Deze
was uitgeschreven door dagblad De Rotterdammer, de krant waarop wij geabonneerd waren.
Het oplaten van de ballonnen gebeurde op de speelwei bij de Groene Hilledijk.”
“Gezien de ruimte die daar toen was,
bestond er weinig kans dat bij ongunstige wind de ballonnen tussen de
huizen terecht zouden komen. Ik zal
een jaar of zeven geweest zijn en kon
al lezen, dat weet ik nog wel. Na het
feestelijk oplaten van de ballonnen
gingen we huiswaarts. Een paar
weken later stond er een bericht in
onze krant over de deelnemers die
een prijs hadden gewonnen. Mijn
vader liet het me lezen, en ja hoor,
mijn naam stond bij de prijswinnaars. Ik vond het heel bijzonder
dat mijn naam in de krant stond.
Als prijs had ik een speldje van
De Rotterdammer gewonnen en
ook een boekje van de toenmalige dagbladcorrespondent Alfred
van Sprang. Het boekje heette
Amsterdam-Tokio retour.”
Conflicthaarden
“Dat het in 1953 nog niet overal
vrede was in de wereld werd in dit
boekje wel duidelijk. Toen begreep
ik dat allemaal nog niet zo goed,
maar nu wel. Overal waren conflicthaarden. De vlootbasis van de
Russen in Porkkala op Fins grondgebied gaf toen aldaar nogal gedoe
en ook problemen bij de grens bij
Triëst tussen Italië en Joegoslavië.
Griekse bergcommando’s streden

Dezelfde kruising van de Putselaan, maar dan uit een andere richting

in Noord-Griekenland tegen communisten. Verder veel berichten
over de Koreaanse oorlog, waar
Nederland toen ook aan deelnam.
Het boekje heb ik nog steeds en
hoort bij mijn herinneringen aan
de speelwei. Misschien dat er meer
lezers zijn die aan deze ballonnenwedstrijd hebben deelgenomen.”
Broederschool
Anton de Man (ademan@planet.nl)
complimenteert:”Leuk en positief
zoals de broeders van de St.-Louisschool van de Putselaan prominent
zijn neergezet in de rubriek van 2
oktober.”
Herman van der Werff (hjvander-

werff@yahoo.com) laat weten:
“Met plezier de rubriek van vier
weken geleden gelezen waarin de
St.-Louisschool wordt genoemd.
Daar heb ik ook op gezeten en ik
was eveneens lid van de welpen
van de St.-Franciscusgroep, maar
dan in de jaren zestig van de vorige
eeuw. Er zit duidelijk een tijdsverschil tussen het artikel en mijn
beleving. Ik kan mij niet herinneren dat de welpen op de zolder
van de St.-Louis school zaten en
ook niet dat we gezamenlijk naar
de kerk gingen. In mijn tijd zaten
de welpen in een kelder op de
Wolphaertsbocht en lag er al een
houten brug naar het eiland Van
Brienenoord. Akela Bep van Hulst

was ook mijn akela. Verder een erg
leuk artikel.’’
Aula hbs
Joop Klapwijk (J1.klapwijk@
planet.nl) reageert op de schoolklasfoto in RW’s mijmerZUIDhoekje van 2 oktober. Hij zat op
die school. “In het begin was ik
er niet zo gelukkig. De reden was
dat wij net uit Haarlem in Rotterdam waren komen wonen in de
Beukelaarstraat in Hillesluis. “Ik
sprak voor de meeste mensen nogal
bekakt ABN (Algemeen Beschaafd
Nederlands). Dus Haarlems en dat
was een duidelijk verschil met het
platte Rotterdams. Nu, na 72 jaar,
hoort niemand meer dat ik importRotterdammer ben.
De foto is van de hoogste klas (zesde) van de lagere school Polderkwartier in de Noordpolderstraat.
Ik bezit nog mijn laatste schoolrapport. Deze groep studeerde als
afscheid van de school een toneelstuk in, onder leiding van meester
Zeedijk. De uitvoering vond plaats
in de aula op de zolder van de hbs
(hogere burger school) op het Afrikaanderplein. Het stuk had de naam
‘In de Vergulde Haan’. Het jochie
op de bovenste rij, met dat kalotje
en die arm over zijn schouder, ben
ik. De arm is van Ida Schol. Ik
speelde de waard en zij de waardin.
Ik was toen een sprinkhaan en Ida
al een flinke dame. Ik herinner me
nog de namen van Corrie Baars en
Lenie Gerritsen.”
Succes
“Het werd een enorm succes
dankzij meester Zeedijk. Tijdens
de opvoering zat de zaal vol ouders
en genodigden. Het was bloedheet
op het toneel. Mijn moeder had van
zwarte voeringstof een jasschort
gemaakt, verschrikkelijk warm.
Mensen in de zaal zeiden later dat
ze het zweet van mijn hoofd hadden zien druppelen. Wat ik jammer
vind, is dat ik zoveel namen kwijt
ben. Het gezicht van de kok kan ik
zo voor me halen, maar z’n naam
ho maar. Ik hoop op reacties van
oud-medespelers/klasgenoten.”
Reacties: reinw@telfort.nl

Het Afrikaanderplein met St.-Franciscuskerk die het domein was van de padvinders van de scoutinggroep met dezelfde naam
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.
mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers, ruime badkamers, midden in de natuur en

All inclusive verzorging.
Allzijninclusive
verzorging.
Vakantieweken
2019:
Wij
24 uur p.d. en 7 dagen
p.w. bij u voor de noodzakelijke
zorg en verzorging
(meer dan de 50 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! )
Vakantieweken 2019:
beschikbaar
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging

1 p. in 2 pers. Prijs per
bungalows
in
Prijs2019
per is al
(meer danVakantie
de 35 % van
onze mogelijkheden
voor
gereserveerd !! )
kamer toeslag
Noord Brabant, Overijssel en Friesland
persoon
(echt)paar voor . . . . .
Een aantal van onze
Gasten
1 p. in 2 pers. Prijs per
Vakantie bungalows in
Prijs per
vakantieweken is al
12
aprilBrabant,
t/m 19 Overijssel
april
€ 75.00
toeslag (echt)paar
Noord
en Friesland
€1190,00 Veel van onze vakantieweken
Van 725,00 voor: € persoon
595,00kamer
volgeboektzijn
ensnel
die vol
staan dus

10 gasten
(N.Brabant)
15 Dongen
t/m 22 februari
Bakkeveen Friesland
€ 650.00
€ 75.00
€ 1350,00
geboekt, wees dus ook
op tijd
met
reserveren
niet
meer
in dezeanders
lijst.
26
april
t/m
3
mei
De
Lutte
Overijssel
€
725.00
€
75.00
€
1450,00
2
gasten
29 maart t/m 5 april Lemele Overijssel
€ 750.00
xxxxxx
€ 1450,00
is de kans groot datOok
er geen
plaats
meer
is.
het aantal
mei
t/m
meiDongen
LemeleNoord
Overijssel
€ 850.00 € 75.00
xxxxxx
€ 1600,00
7 gasten
12 24
april
t/m
1931
april
Brabant € 725.00
€ 1500,00
rolstoelplaatsen is beperkt.
t/mt/m
14 juni
Lemele
Overijssel
€ 850.00 € 75.00
xxxxxx
€ 1600,00
9 gasten
26 7april
3 mei
De Lutte
Overijssel
€ 725.00
€ 1450,00
. .Wees
. . . (bijna)
alles
dus op
tijd:met
t/mt/m
12 17
julimei
De Lutte
Overijssel
€ 825.00 € 100.00
€ 100.00
€ 1600,00 Wij2verzorgen:
gasten
10 5mei
Dongen
Noord Brabant
€ 775.00
€ 1550,00
van deurreserveren
tot deur anders is de kans
Bakkeveen
Friesland (za t/m vr) € 850.00
€ 695.00 xxxxxx
€ 80.00
€ 1390,00 * Vervoer
2 gasten
24 13
meit/m
t/m1931juli
mei
Lemele Overijssel
€ 1600,00
•
De
thuiszorg
en
de
medicijnen.
groot
dat er geen plaats
2 t/m
augustus
Overijssel
€ 850.00 xxxxxx
xxxxxx
€ 1600,00
7 gasten
7 t/m
14 9juni
LemeleLemele
Overijssel
€ 850.00
€ 1600,00
•
Alle
excursies
incl
toegangsprijzen.
september
DeBrabant
Lutte Overijssel € 775.00
€ 775.00 € 100.00
€ 75.00
€ 1450,00
4 gasten
meer is.
21 30
t/maug
28 t/m
juni 6Dongen
Noord
€ 1550,00
• Alle6 maaltijden,
drinken enz.
11
t/m
18
september
Lemele
Overijssel
€
750.00
xxxxxx
€
1400.00
gasten
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel
€ 825.00
€ 100.00
€ 1600,00
27
sept
t/m
4
oktober
Dongen
N.Brabant
€
695.00
€
75.00
€ 1400,00 • Activiteiten
12 gastenbinnen en buiten.
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesland (za t/m vr) € 695.00
€ 80.00
€ 1390,00
en gezellige woonkamers.
18 t/m
25 oktober
Bakkeveen
Friesland
€ 675.00 xxxxxx
€ 75.00
€ 1400,00 • Grote
11 gasten
2 t/m
9 augustus
Lemele
Overijssel
€ 850.00
€ 1600,00
december
Bakkeveen
Friesland € 775.00
€ 825.00 € 100.00
€ 100.00
€ 1650,00 • Alle8 kamers
gasten met “prive” badkamer
16 20
t/mt/m
23 27
augustus
Bakkeveen
Friesland
€ 1650,00
• Oproep- en alarmeringssysteem.
30 augWij
t/mverzorgen:
6 september
€ 775.00
€B75.00
1450,00U kunt uw portemonnee thuislaten
. . De
. . . Lutte
(bijna)Overijssel
alles : O ndersteuning
egeleiding Z €org
• Hoog- laag bedden mogelijk
11
t/m
18
september
Lemele
Overijssel
€
750.00
xxxxxx
€
1400.00
* Vervoer van deur tot deur
• Verpleegkundige 24 uur aanwezig
27 sept
t/m
4 oktober
N.Brabant
€ 695.00
75.00 mogelijk
€ 1400,00
• De
thuiszorg
enDongen
de medicijnen.
* Hoog-laag€ bedden
• Mooi wandel terrein,
schitterende
natuur.
OBZ
Vakanties
,
18 t/m
25 oktober
Bakkeveen
Friesland
€ 675.00
€ 75.00 24 uur aanwezig
€ 1400,00
• Alle
excursies
incl toegangsprijzen.
* Verpleegkundige
▪ 1 en 2 persoonskamers
Mozartlaan 67,
• Alle
maaltijden,
drinken enz.
* Mooi wandelterrein
▪ Maximaal 10 – 12 gasten
perZwijndrecht
vak. week
20 t/m
27 december
Bakkeveen
Friesland
€ 825.00
€ 100.00 en natuur
€ 1650,00
3335 AG
• Activiteiten binnen en buiten.
* 1 en 2 persoonskamers
• En ALLES . . . . . zonder extra kosten.
078-842 37 04
O
B egeleiding
Z org
• ndersteuning
Grote en gezellige
woonkamers.
*Umaximaal
10-12
gasten
p.
week
kunt uw portemonnee thuislaten.
06 54 36 41 05
• Alle kamers met “prive” badkamer
www.obzvakanties.nl
OBZ• Vakanties
Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht
37 04kosten
// 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl
info@obzvakanties.nl
oproep- en ,alarmeringssysteem.
* En alles078-842
zonder extra
info@obzvakanties.nl

KUNSTSTOF VLOER CERAMIN
100% WATERVAST
MET KLIK VERBINDING
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw

MET KLIK VERBINDING

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
naturel geolied.
per m2 incl. btw

Van 59,95 Voor

32.

95

LAMINAAT
XXL

EXTRA BREED & LANG
10 mm dik in diverse hout decoren.
Klasse 33 met topclick.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw

Van 32,95 Voor

17.

95

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

15. 39.
95

Normaal 35,95 Nu

LAMELPARKET
RUSTIEK EIKEN

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

LAMELPARKET
GEBORSTELD
RUSTIEK EIKEN
MET KLIK VERBINDING

per m2 incl. btw

Van 79,95 V.A.

28.

24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw

Van 21,95 Voor

9.

95

MULTIPLANK EIKEN

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

Van 63,95 Voor

95

LANDHUISDELEN XXL

TRAPRENOVATIE

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
gerookt naturel geolied.
per m2 incl. btw

95

LAMINAAT

NIEUW

NIEUW IN NEDERLAND

vanaf

575.

VLOER HET ZELF
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Lylantse Baan 3,
Woonboulevard Capelle XL.
Tel. 010-2640110.

ELKE ZONDAG GEOPEND
12.00-17.00 UUR.
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.

GRATIS PARKEREN.
WWW.VLOERHETZELF.NL

-

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

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

29,95 Voor

14.

95
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TANTE POST
Hachelijk avontuur
In de jaren vijftig ging ik als tienermeisje, zo’n 15, 16 jaar, op mijn vrije
schoolmiddagen vaak wandelen met
mijn vriend Oscar, de herdershond van
de familie De Wild uit mijn woonbuurtje. We liepen flinke afstanden en
genoten er beiden van. In die tijd werd
het nieuwe vliegveld bij Overschie
aangelegd. Ik heb het stukje bij beetje
zien ontstaan. De landingsbanen, de
verkeerstoren en de kantoorgebouwen.
Op zeker moment werden er testen
uitgevoerd met kleine vliegtuigen.
Daarvoor werden pylonen geplaatst
langs de landingsbaan en deze werden
dan later weer weggehaald. Je kon in
die tijd nog tamelijk vrij rondlopen
in die omgeving. Ik herinner mij niet
meer precies hoe we ertoe kwamen, maar ik werd met een oudere
vriendin uitgenodigd op een avond
te komen kijken hoe het één en ander
zich afspeelde. Daar waren wij best
nieuwsgierig naar. Het werd al donker
toen wij erheen gingen. We werden
opgewacht door twee nog vrij jonge
medewerkers van het in aanbouw
zijnde vliegveld. We stapten met hen
in een kleine vrachtwagen om de pylonen weer van de baan af te halen. Zij
deden dat rijdend, waarna zij ze in de
laadruimte gooiden.
Het bleek echter dat de ‘heren’ nog
iets anders in gedachten hadden. Halverwege werd de wagen stopgezet en
startten zij een verleidingsactie. Maar
daar waren wij niet voor gekomen en
dat schijnen we ze wel goed duidelijk
te hebben gemaakt, want ze lieten ons
verder, waarschijnlijk teleurgesteld,
met rust en hebben ons naar de uitgang gereden. Thuis hebben wij met
geen woord over ons avontuur gerept.
Vele jaren later heb ik nog eens
gebruik gemaakt van het inmiddels
aan alle eisen van de tijd voldoende

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.

ken zich wezenloos van deze wilde
vrouwen. Maar Gerard, ik ben het met
je eens, de vrouwelijke vorm van een
beroep weglaten is geen oplossing
om meer gelijkwaardigheid te krijgen
tussen mannen en vrouwen. Respect
moet je verdienen en het feit dat mannen tegenwoordig heel goed weten dat
vrouwen zelfstandige wezens zijn, die
in hun leven veel ballen hoog kunnen
houden, veel in hun mars hebben en
soms zeer ambitieus zijn, is intussen wel bewezen. En ach, iedere tijd
heeft zijn charme of iets bijzonders
of veel onrust. Aan onrust is in deze
tijd ook geen gebrek toch? Wat te
denken van de genderproblematiek.
De een is vrouw, maar voelt zich man
en moet veel operaties ondergaan, of
andersom. Kortgeleden hoorde ik op
tv nog iemand zeggen: “Ik ben geen
man en geen vrouw, ik ben gewoon
niets.” Wat staat er bij ‘geslacht’ in je
paspoort? Gewoon ‘niets’?

Esders
Jaren geleden, zeker voor de oorlog, was
Esders een zeer goed aangeschreven
modezaak in Rotterdam. Ze hadden een
eigen atelier waar, zoals u op de foto’s
kunt zien, alleen dames werkten. Mijn
moeder was daar cheffin of, zoals het nu
heet, de manager. Zelf maakte ze thuis
ook veel kleding voor haar moeder en
na de oorlog voor mij. Eens had ze een
mantel voor zichzelf gemaakt en moest
ze bij de directie komen. Die hebben de
jas helemaal bekeken en gecontroleerd
met de patronen die ze zelf hadden en
ze vonden de jas erg veel op die van hen
lijken. Ze had er enkele andere details
aan gegeven en dus konden ze haar niet
bestraffen voor kopiëren. Jammer dat
deze zaak niet meer bestaat, zoals andere
oude bekende zaken.
Hennie Heykoop
c.h.heykoop@hotmail.com

Astrid van der Star
avds1944@gmail.com
vliegveld, om naar Alicante in Spanje
te vliegen. Toen moest ik toch weer
even denken aan wat zich daar had
kunnen afspelen. Je vergeet dat nooit,
maar wat waren we naïef.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl
Diergaarde en Beukelsdijk
Ik woonde in het oude westen van
Rotterdam, in de Jachthuisstraat en
Heemraadsstraat. Ik was tien jaar en
ging naar de dierentuin. Op illegale
wijze: via een gat in het hekwerk bij
de Essenburgsingel, over de treinrails
naar de overzijde en bij Diergaarde
Blijdorp ook weer door een gat in het
hekwerk. Zo kwam ik gratis binnen.

Hendrik Ouweneel
Op deze foto staat de veerbootkapitein van het wagenveer Hendrik Ouweneel.
Samen met zijn jongste zoon Leendert Cornelis, mijn vader, en Hendrik jr.
Hendrik voer ook het driehoekje Veerhaven-HAL-Katendrecht met de Heen
en Weer. Of het nu zeil of stoom was, het maakte hem niet uit. Hij voer ook
met het zeewaardig jacht van de arts Bohre en leerde diens kinderen zeilen.
Dr. Bohre had veerdiensten in pacht. Toen de stad Rotterdam deze overnam,
kwam opa in gemeentedienst. Het gezin woonde met zeven kinderen op Katendrecht. De foto is gemaakt in de achtertuin van Tolhuislaan 51b in 1924.
H.M. Ouweneel
Populierenlaan 58
1741 WT Schagen
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Wel uitkijken voor aankomende
treinen.
Mijn broer was ook een keer met een
vriendje door het gat gekropen en ging
met zijn oor op de treinrails luisteren
of er een trein aankwam. Nou, die
kwam er… en met dodelijke afloop
voor zijn vriend. Hij ging naar huis en
naar bed met zijn kleren nog aan. En
huilen. Moeder hoorde dat en vroeg
wat er gebeurd was.
Ook zag ik een keer dat op de Beukelsdijk een agent twee buurtjongens
op een brommer tot stoppen maande.
Die jongens hadden die brommer
gestolen. De oudste sloeg de agent
knock-out, maar die kwam weer op de
been en sloeg alarm naar zijn bureau.
In korte tijd kwamen er veel politieauto’s en een helikopter om de daders
te zoeken. Ze werden gevonden op het
dak van de kerk op de Beukelsdijk. Ik
weet niet wat voor straf ze gekregen
hebben, maar vond het wel spannend allemaal. Verder was er nog een
braakliggend terrein tussen Diergaarde
Blijdorp en de Beukelsdijk waar ik
met buurtkinderen speelde en op een
vuurtje op stenen pannenkoeken bakte
en at. En in rioolbuizen wandelde en
op water met oude planken een vlot
maakte. We hadden veel plezier op
wat we het Landje noemden.
H.K. Reiz
010-2203358
reish667@gmail.com
Gerard Cox (1)
Beste Gerard. Deze keer heb je echt
fanmail in de rubriek van Tante
Post. Ik wil het even hebben over de
‘vrouwelijke’ vorm van beroepsnamen. Daar maakten de Dolle Mina’s
ruim 40 jaar geleden al ruzie over bij
de vrouwenbeweging. Op bescheiden
voet heb ik daar ook aan mee gedaan.

En eigenlijk hadden het bedrijfsleven, overheidsinstanties, etc. dit aan
zichzelf te danken. Mannen werden
meer gerespecteerd, gewaardeerd en
serieuzer genomen. Ze verdienden
maar 30% liefst meer dan hun vrouwelijke collega’s voor dezelfde betrekking. Zo kan ik nog een hele lijst
zaken opnoemen die de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen aantoonde.
Maar dit zijn feiten die jij ook allang
weet. Doch als man had jij geen
last van die ongelijkheden, wij wel.
Het kwam onze neusgaten uit en we
ageerden volop. De ondergesneeuwde
vrouwen (zo voelden zij dat) zochten
hevig naar kortetermijnoplossingen.
Ze wilden niet langer de typmiep zijn
waar schamper om gelachen werd,
maar ook administratief medewerker
met aanzien en status. Het is maar
een voorbeeld en zo zijn er vele.
Alleen kom je geen steek verder met
beroepen in de vrouwelijke vorm te
gieten. Dat vergt een andere manier
van denken en kijken naar vrouwen.
Dat kost tijd, geduld en slimheid. Het
zit hem niet in de titel en het enige wat
de Dolle Mina’s bereikten was een
Babylonische spraakverwarring. “Wat
verzinnen die wijven nu weer’’, riepen
de mannen. Koren op hun molen. Het
was en is een verkeerde beslissing.
Daar hebben we uren en uren over
vergaderd. De ene helft was TEGEN,
de andere helft totaal VOOR!!! Ik
ben uiteindelijk met ruzie vertrokken.
Sommigen heb ik nog uitgescholden
voor frigide trutten en mannenhaatsters, maar ik heb de pijp aan Maarten
gegeven.
Toch heb ik genoten van die roerige
tijd en veel mannen de stuipen op het
lijf gejaagd met onze Dolle Minastreken. Mannen lastiggevallen in
bijvoorbeeld een café, dancing, of
achter het stuur. Die mannen schrok-

Gerard Cox (2)
Beste Gerard, ik lees altijd jouw
CCtjes en ben het bijna altijd met
je eens en moet er vaak hard om
lachen. In het vorige CCtje zeg je dat
de vrouwelijke vorm van beroepen
gehanteerd moet worden. Toch begrijp
ik de Volkskrant wel. De schrijver
van het boek is Mientje Jansen. Dat is
toch duidelijk? Daar hoef je toch niet
speciaal ‘schrijfster’ te vermelden.
Hetzelfde geldt voor directeur, vind
ik. De huisarts van mijn moeder is
Corrie de Wit. Dan zeg je toch niet:
De artsin? Mijn schoonmoeder zaliger,
die de respectabele leeftijd van bijna
103 heeft bereikt, had een vrouwelijke arts. Zij noemde die altijd de
dokteres... is ook geen gehoor. Haar
pedicure noemde ze de pedicuurster,
helemaal geen gehoor. Een vrouwelijke schrijver zal nooit zeggen: ik
ben schrijfster, maar ik ben schrijver.
Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke
arts, directeur, chirurg of advocaat.
Een vrouw die in de verpleging werkt,
zegt wel altijd: ik ben verpleegster.
Dat komt, denk ik, doordat er beroepen zijn die in het verleden bijna altijd
door vrouwen werden uitgeoefend.
Maar tegenwoordig hoor je vaker: ik
zit in de verpleging... Twee vrouwen
zijn inderdaad gewoon ‘vriendinnen’...dat heeft niets te maken met
een beroep. Kan je je hier een beetje
in vinden, Gerard? Ik heb nog maar
een aflevering van die erg leuke ouwe
knarren-serie gezien. Ik was met
vakantie. Ga ze wel terugkijken.
Esther Steuerwald
steuerwald.e@gmail.com
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Janes Koster
Ik zoek voor mijn stamboom Janes (?) Koster. Volgens mijn tante is hij
getrouwd met Nel en woonde in Overschie, Rotterdam. Hij komt niet voor
in het archief in Rotterdam. Misschien zijn er mensen die hem herkennen
als vader of opa. Volgens mijn tante is hij geboren op 2 augustus 1900 in
Rotterdam. Tegelijk met mijn oma. Hij is overleden op 31 oktober 1967 in
Rotterdam. Wie weet meer?
Geert Wolf
gk_89@msn.com

Evergreenkoor
50+ Gezelligheidskoor ‘Evergreen’
zoekt nog enkele heren om de
stemmen te verrijken. Wij zingen
Nederlandstalige liedjes uit de jukeboxperiode. Gouwe Ouwe, met een
gevarieerd repertoire voor elk wat
wils. Gezelligheid staat voorop, dus
schroom niet vanwege uw zangkwaliteiten, want oefening baart kunst. Wij
repeteren donderdags van 20 uur tot
22 uur in Sociaal Cultureel Centrum
De Brinkhoeve, Kerkstraat 12, Poortugaal. Kom eens luisteren of meld u
aan bij Adri v.d. Boogert. secretaris:
adrivdboogert@gmail.com of Willem
Warbout, voorzitter:wimwarbout@
hotmail.com
Drie namen gezocht
Bij deze wil ik een beroep doen op
oude Rotterdammers, die meewerkten
bij Anders Ouder Worden-groepen in
de wijken van Rotterdam. De Doven
Anders Ouder Worden-groep is meer
regionaal gericht en anders georga-

niseerd dan de wijkgerichte Anders
Ouder Worden-groepen. Nu ben ik
bezig de historie te beschrijven en
daarbij heb ik een vraag. Op de website https://dovenaow.nl/, onder de tab
Historie, staat een foto (kan die hier
niet toevoegen) waar oude Rotterdammers op staan. Wie kent de dame
met het bord Pluspunt in de hand en
de twee heren links. Graag zie ik uw
reactie tegemoet. Dank voor de te
nemen moeite. Namens Doven Anders
Ouder Worden-groep Rotterdam,
Aleidus Aalderink
ondersteunend secretaris en adviseur
contact@dovenaow.nl
Moffenmeiden
Enige jaren schreef ik het boek ‘Een
zware last op jonge schouders’. Veel
van de in dit boek gepubliceerde
verhalen kreeg ik via de lezers van De
Oud-Rotterdammer, waarvoor ik hen
zeer dankbaar ben. Ik ben nu toe aan
een nieuwe uitdaging; ik wil de verha-

len en ervaringen van de zogenaamde
‘moffenmeiden’ verzamelen. In navolging van Noorwegen is ook de Nederlandse regering gevraagd excuus aan
te bieden aan deze meiden. En terecht,
want wat er toen gebeurde, past niet in
onze rechtstaat. De geschiedenis verdient nu de aandacht voor hetgeen zij
toen hebben meegemaakt. Maar wat
hebben deze meiden ervaren net na de
oorlog? Schroom niet mij te mailen als
u uw verhaal wilt vertellen. Ik zal uw
verhaal uitsluitend anoniem vastleggen! Het is natuurlijk lang geleden,
maar uw ervaringen van toen kunnen
nu nog nawerken. U kunt mij mailen
op krijgers@live.nl of telefonisch
contact opnemen via 06-15342903.
Eddy van Driel
onafhankelijk onderzoeker WO II/
auteur
Schilderij
Op de voorpagina van De Oud-Rotterdammer van 30 oktober staat een
schilderij van een boerderij. Zelf heb
ik een schilderij van de boerderij van
de familie van mijn oma, de familie
Kortum aan de Soetendaalseweg. De
stijl lijkt erg op die van dit schilderij.
Op mijn eigen schilderij staat een
naam, iets van Michel of Miches.
Ik ben erg benieuwd of er op het
schilderij uit de krant ook een naam
staat, en misschien weet iemand iets te
vertellen over de schilder.
Mw van der Linden
heleen_boris@live.nl
Walking football
Wij willen aandacht voor onze
activiteit walking football op de
woensdagochtend. Op deze ochtend
trainen wij van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Voor wie het spel niet kent, hierbij
een korte uitleg. Walking Football
is een aangepaste vorm van voetbal,
waarbij rekening wordt gehouden
met de beperkingen van mensen op
wat hogere leeftijd. De aanpassingen

dienen tevens om de kans op blessures
tot een minimum te beperken. Daarom
is er een beperkt aantal spelregels,
waarbij de belangrijkste is dat hardlopen niet is toegestaan. Meer info over
het spel kunt u vinden op de site van
het Nationaal Ouderenfonds, oldstars.
nl. Om succesvol te kunnen Walking
Footballen is het van belang nieuwe
leden te werven. In dit kader zijn we
eerder deze maand al begonnen met
het spelen op de donderdagochtend op
een veldje in Katendrecht. Belangstellenden zijn van harte welkom bij een
training op Sportpark Olympia aan de
Buitendijk 100 in Rotterdam-zuid.

Trossen Los
Shantykoor Trossen Los uit Rotterdam
bestaat pas twee jaar en doet hierbij
een oproep voor zangers. Wij zijn een
gezellig koortje en oefenen iedere
maandagavond aan de Hoge Limiet 86
te Rotterdam-Overschie, van 19.3022.00 uur. Voor verdere info kunt u
contact opnemen met onze secretaris
Frank van der Wel, 0181-634894.
Derk Langbroek

Lucas Huisman
Stichting Feijenoord OldStars
l.huisman55@upcmail.nl

Met Ons Rotterdam terug in tijd van Fabeltjeskrant
Stichting Ons Rotterdam houdt zondag 18 november van 14.00 tot 16.00 uur
een diapresentatie. Daarbij duiken we terug in de tijd van… de Fabeltjeskrant.
De wederopbouw is eind jaren zestig afgelopen en dan begint de tijd dat men
gaat genieten van het moderne leven met meer luxe en mogelijkheden. De tijd
dat steeds meer gezinnen een televisie hebben en de kinderen ‘s avonds voor
het slapen gaan kijken naar de Fabeltjeskrant. Hoe zag Rotterdam er toen uit?
Zondag 18 november duiken we in de tijd van de Fabeltjeskrant met Marian
Groeneweg. Het is de tijd van C’70, de successen van Feyenoord, het Kralings
popfestival en nog veel meer. Voor velen: jeugdsentiment. Wij heten u van harte
welkom aan de Kerkwervesingel voor een gezellige nostalgische middag. De
presentatie is in het onderkomen van onze Stichting aan de Kerkwervesingel 53,
Rotterdam-Pendrecht. Zaal open om 13.30 uur, start 14.00 uur. Toegang gratis.
In verband met het beperkt aantal zitplaatsen dient men zich van te voren aan te
melden via diawerkgroep@onsrotterdam.nl of 010-4804513. Kijk ook op www.
onsrotterdam.nl of www.facebook.com/onsrotterdam

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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TANTE POST

Gerard Cox (5)
Gerard Cox spreekt zich uit. Mensen
op leeftijd en ﬁnancieel onafhankelijk
spreken zich steeds makkelijker uit
lijkt het wel. Dat deed hij trouwens in
het verleden ook al , bijvoorbeeld met
Wiegel die hij wegzette als een enge
man. Volgens mij wel het verkeerde
moment, want heel rechts Nederland
liep weg met Gerard. Ik kan me
een artikel herinneren, ik kan het
natuurlijk niet vinden, maar op de kop
stond de allochtone Nederlander of
Rotterdammer, het ging over de vele
allochtonen die de wijken met name
in Zuid bevolkte. De mensen die daar
al jarenlang woonden werd niets gevraagd, het gevolg was dat veel mensen die het zich konden veroorloven
vertrokken naar andere wijken, maar
de mensen die dat niet konden hadden
het nakijken. De bakker en slager verdwenen, en zelfs het postkantoor had
geen reden meer te bestaan. Gerard
trok zich
het lot van7 deze mensen
aan9
6
8
en suggereerde om die paar Nederlan-

KOUD HÈ?

ders die nog over waren dan ook maar
elders te plaatsen. Het werd natuurlijk
niet opgepakt door de plaatselijke
politiek, maar In het tijdsbeeld plaatsende zeer gewaagd. Ik hoop dat meer
bekende Nederlanders zich uiten zoals
Gerard, want een eerlijk verhaal kan
een hoop narigheid voorkomen. Ik had
een single gekocht bij de Bijenkor ,
het heette rompelmoes van Gerard. Ik
stapte op de roltrap om naar huis te
gaan blij met mijn single, en wie stond
er voor me op de trap jazeker: Gerard
Cox. Ik was toen 19 jaar , ik ben nu
69, mijn god waar blijft de tijd.

Rob L.Eijsman
Van Slingelandtlanen 77
3445 EM Woerden
rleijsman@gmail.com

Wim Weenink
Rietgorslaan 24
Rotterdam (voorheen Rozenburg)
wim.weenink@gmail.com
Gerard Cox (4)
Met genoegen lees ik steeds de
column van Gerard Cox en ben het
ook meestal met hem eens. Maar in
zijn column ‘Nog meer gekte’, waar
ik helemaal in mee ga, heeft hij me
verbaasd. Hij bekent daarin dat hij op
de Volkskrant geabonneerd is. Juist
deze Amsterdamse Groen Linkskrant
verkondigt vaak berichten en meningen
die tegenovergesteld
zijn aan
1
2
3
4
de nuchterheid van o.a. Gerard Cox.
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vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Daarom heb ik ooit mijn abonnement
opgezegd. Er is een goed Rotterdams
Dagblad voor in de plaats gekomen.
Misschien een idee, Gerard?

Gerard Cox (3)
Gaarne voldoe ik aan de hartenwens
(met tussen-n) van de heer Cox, geuit
in zijn column in de krant van 30
oktober 2018, om hem via de rubriek
Tante Post te laten weten dat ik hem
altijd lees. Ook een inhoudelijke
reactie op voornoemde column. Hij
vraagt zich af hoe iemand, die moet
worden uitgezet, lid kan zijn van een
sportvereniging. Maar toen die ﬁguur
de scheidsrechter doodtrapte, moest
hij (nog) niet worden uitgezet. Die uitzetting is nou juist een gevolg van het
misdrijf waarvoor hij is veroordeeld.
Overigens ben ik het met de laatste
zin over de populistische wartaal van
Wilders wel helemaal met hem eens.
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Maar met De Oud-Rotterdammer
muts en sjaal zit u er warm bij!

Johan Stokhof (j.stokhof@planet.nl)
Beloning
Op 1 november 2018 ben ik in de
Hoogstraat in Rotterdam mijn fotocamera kwijtgeraakt. Een Fuji-camera
met een HD-kaart erin, met 542
opnames van Rotterdam van onder
andere de partyboerderij, Ikaziaziekenhuis, Eddy Pieters Graaﬂand en
een aantal herdenkingen, onder andere
op Crooswijk. Wil degene die hem nu
in bezit heeft alstublieft contact met
ons opnemen. Degene die zorgt dat de
camera terugkomt, krijgt een beloning.

BESTEL ZE NU!
DE COMBISET VAN MUTS EN
SJAAL: € 32,95
DE MUTS: € 16,95
DE SJAAL: € 19,95
Leuk cadeau voor de feestdagen!
(leverbaar zolang de voorraad strekt)

Tinus de Does

KRUISWOORDPUZZEL
Korte Kromhout 50
12

15

16

17

5
13

14

18

19

Gebruik de bestelbon op de pagina van ‘t Winkeltje in
deze krant of bestel via de webshop op
www.deoudrotterdammer.nl

3075 DM11Rotterdam
10
010-4855318 of 06-15668177

20

21

Puzzel mee en win !!!
22

23

28

24

29

33

25

26

30

34

27

31

35

Ook voor deze nieuwe puzzel hebben we weer een
leuke prijs, namelijk vijf maal twee toegangskaarten
voor het concert van Rapalje op zondagochtend 2
december in De Nieuwe Doelen. Zij brengen aanstekelijke Keltische muziek.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw
oplossing dan voor DONDERDAG 22 NOVEMBER
12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl, of per
post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

32

36

37

De
oplossing
van de puzzel van40vorige keer
had alles te maken met
de maand november en
luidde:
38
39
41
42
43
44

45

46

November de wildmaand komt er weer aan
47

48

49

Zeer velen hadden 50
geen moeite
de goede oplossing te vinden.
lootten wij vijf prijswinnaars die
51
52 Uit de inzenders
53
ieder twee toegangskaarten krijgen toegestuurd voor de Country & Christmas Fair van Kasteel De Haar in Haarzui54
55
56
57
58
59
60
lens, die van 20 tot en met 25 november wordt gehouden. Misschien wel de leukste kerstmarkt van Nederland. De
62
63
64
prijswinnaars61zijn: Wil Seelbach, J. Klijn,
mevr. R. van der Giessen,
J.B.T.H.
Zandee en C. van Dalsen-Zwank.
65

66

67

72
Horizontaal

68

73

69

70

74

75

KRUISWOORDPUZZEL

71
76

1.77
aftreksel van kruiden;
7. uurwerk;12. borstbeen; 13. persoon van adel;7914. lokspijs; 15. vanaf
(afk.); 17. mondwater;
19.
78
80
81
militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer krachtig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. or82
84 in Utrecht;
8535. strijkinstrument;
ganisatie van Afrikaanse
eenheid (afk.); 31.83
tijdperk; 32. oude Nederlandse munt; 33. rivier
37. afgemat; 38. voorjaarsbloem; 41. wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar); 47. plaats
86
87
in de Oekraïne; 48. Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot binnenwater; 54. Europees land;
2
56. schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine soort hert; 65.
Horizontaal
aftreksel van kruiden;
7. uurwerk;12.
borstbeen;
13.70.
persoon
van
14. lokspijs;
15.
koraaleiland;
67. 1.
tentoonstellingsgebouw
in Amsterdam;
68. plechtige
belofte;
toespraak;
72.adel;
kloosterzuster;
73. rijden
(afk.); 17. mondwater; 19. militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer krachinvanaf
een
gestolen
auto;
76.
zwaar
en
lomp;
77.
Verenigde
Naties
(afk.);
78.
balsport
te
paard;
79.
strafwerktuig
(strop);
tig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. organisatie van Afrikaanse eenheid (afk.); 31. tijdperk; 32.81.
37. afgemat;
38. 86.
voorjaarsbloem;
oude
33. rivier
Utrecht;
35. strijkinstrument;
deel
vanNederlandse
een mast; 82.munt;
Spaanse
eretitel;in83.
uitscheidingsproduct
van de nieren;
84. paling;
opening achter 41.
in de
wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar); 47. plaats in de Oekraïne; 48.
mond;
87. risicovol (link).
Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot binnenwater; 54. Europees land; 56.

schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine
soort hert; 65. koraaleiland; 67. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 68. plechtige belofte; 70. toespraak; 72. kloosterzuster; 73. rijden in een gestolen auto; 76. zwaar en lomp; 77. Verenigde Naties (afk.);
balsport
paard; 79.
strafwerktuiglandencode
(strop); 81.
deel van
eeninmast;
82.(afk.);
Spaanse
eretitel;
83.5.uitschei1.78.
bekwaam
entedeskundig;
2. internationale
Turkije;
3. plaats
Brazilië
4. soort
klooster;
educatieve
dingsproduct van de nieren; 84. paling; 86. opening achter in de mond; 87. risicovol (link).
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Verticaal

omroep; 6. ouderloos kind; 7. geen homo; 8. druiventak; 9. glansverf; 10. gecastreerde stier; 11. Engelse voetbalclub; 16.
2. internationale
3. plaats25.
in hooivork;
Brazilië (afk.);
4.
Verticaal
1. bekwaam
deskundig;
Engels
bier; 18.
windrichtingen(afk.);
20. bontgekleurde
papegaai;landencode
21. telwoord;Turkije;
23. boomvrucht;
26. afstamsoort klooster; 5. educatieve omroep; 6. ouderloos kind; 7. geen homo; 8. druiventak; 9. glansverf; 10.
meling;
27.
ferryboot;
29.
iemand
bij
wie
alles
tegenzit;
32.
ontwerper
van
kleding;
34.
Chinese
vermicelli;
36.
onderwijgecastreerde stier; 11. Engelse voetbalclub; 16. Engels bier; 18. windrichting (afk.); 20. bontgekleurde
zeres;
37. snijwerktuig;
39. waarde
vriend (Lat.);25.
40.hooivork;
aanbouw aan
en huis; 42. jaargetijde;
43. larve29.
vaniemand
de langpootmug;
papegaai;
21. telwoord;
23. boomvrucht;
26. afstammeling;
27. ferryboot;
bij wie
alles tegenzit; 32. ontwerper van kleding; 34. Chinese vermicelli; 36. onderwijzeres; 37. snijwerktuig; 39.
45.
wiel;
46.
toiletartikel;
51.
nazaat
(aver);
52.
Erasmus
Universiteit
Rotterdam
(afk.);
54.
spoorwegtraject;
55.
salaris;
waarde vriend (Lat.); 40. aanbouw aan en huis; 42. jaargetijde; 43. larve van de langpootmug; 45. wiel; 46.
56.
rouletteterm;
verdriet;
59. gemalen
graan;Universiteit
60. gracieusRotterdam
(sierlijk); 62.(afk.);
opmaak
drukwerk; 63. waadvogel;
toiletartikel;
51.57.
nazaat
(aver);
52. Erasmus
54.van
spoorwegtraject;
55. salaris;66.
63.
56. rouletteterm;
57. 69.
verdriet;
gemalen
62. opmaak
van drukwerk;
duizend
kilo; 67. cilinder;
erfelijke59.stof;
71. drooggraan;
en kaal;60.73.gracieus
jeugdig en(sierlijk);
pril; 74. nijlreiger;
75. drinkgerei;
78. aardkluit;
waadvogel; 66. duizend kilo; 67. cilinder; 69. erfelijke stof; 71. droog en kaal; 73. jeugdig en pril; 74. nijl80.
ganzenroep;
82. lidwoord;
85. muzieknoot.
reiger;
75. drinkgerei;
78. aardkluit;
80. ganzenroep; 82. lidwoord; 85. muzieknoot.
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71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. aftreksel van kruiden; 7. uurwerk;12. borstbeen; 13. persoon van adel; 14. lokspijs; 15.
vanaf (afk.); 17. mondwater; 19. militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer krachtig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. organisatie van Afrikaanse eenheid (afk.); 31. tijdperk; 32.
oude Nederlandse munt; 33. rivier in Utrecht; 35. strijkinstrument; 37. afgemat; 38. voorjaarsbloem; 41.
wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar); 47. plaats in de Oekraïne; 48.
Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot binnenwater; 54. Europees land; 56.
schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine
soort hert; 65. koraaleiland; 67. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 68. plechtige belofte; 70. toe-
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Dinsdag 13 november 2018

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

in de rouwcentra van Hess uitvaartzorg
Rotterdams familiebedrijf Hess uitvaartzorg
Al meer dan een eeuw verzorgt familiebedrijf Hess uitvaartzorg begrafenissen en crematies in en rondom Rotterdam. Soms is
het om praktische redenen niet mogelijk om de overledene thuis op te baren. De familie- of kennissenkring is te omvangrijk om
thuis te ontvangen of de belasting voor medebewoners te groot. Onze rouwcentra zijn dan een uitkomst. Hess beschikt over
de eigen rouwcentra ‘De Meidoorn’ in Rotterdam-Schiebroek, ‘Overschie’ in Rotterdam-Overschie, ‘Hess’ in Capelle aan den
IJssel-Centrum en ‘Afscheidshuis Hess’ in Rotterdam-Ommoord.

Rouwcentrum ‘De Meidoorn’ en Afscheidshuis Hess houden Open Huis
U kunt tijdens het Open Huis in ontspannen sfeer een kijkje nemen achter de schermen. De medewerkers van
Hess uitvaartzorg staan u graag te woord en beantwoorden uw vragen over zaken rondom een uitvaart en
uitvaartverzekeringen.
U bent van harte welkom!
Een gratis hapje en drankje staan voor u klaar.
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