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Padvinder verzon zonden voor biecht
Rechts naast de kerk de SintLaurentius- en Ignatiuskathedraal aan de Westzeedijk
was een klein pad dat naar de
Parklaan liep. Halverwege de
kerk was een hek dat toegang
gaf tot de gewelven van de
kerk. Daar was de Scouting
gevestigd. Ik ben daarin mijn
jonge jaren welp, verkenner
en ook nog Rowan geweest.
Die gewelven waren deels afgesloten,
maar er waren wel een deur en trap
naar de pastorie. Je kon via een aparte
gang ook in de tuin komen achter
de kerk. Die gewelven en de tuin
waren verboden gebied voor ons. Het
gerucht ging dat die gewelven nog
veel verder doorliepen en in de oorlog
als schuilkelder werden gebruikt. Er
waren zelfs valluiken aangebracht
met heel diepe gaten, maar dat werd
volgens mij verteld om de padvinders
bang te maken, zodat ze maar niet
op onderzoek gingen. En dat werkte
perfect. Die donkere gangen meden
we als de pest.
Scouting had lang een slechte naam,
maar ik heb nooit iets gemerkt van
nare zaken en het altijd prima naar
mijn zin gehad en erg mooie avonturen meegemaakt. Zoals op kamp op de
Veluwe, waar we met een vrachtwagen naartoe werden gebracht. In de
laadbak, zoals het leger, samen met
onze plunjebalen en tenten. ‘s Avonds
stokbrood maken in het kampvuur
en gerechten in pannetjes, die we na
het eten schoon moesten schuren met
een metalen schuursponsje, zo zwart
waren ze geworden. En ‘s nachts op
speurtocht in het donker, waar we
via morsetekens met een zaklamp
contact hadden met andere groepen.
Hoe spannend wil je het hebben?
Ik herinner me ook nog de Baden
Powell-dagen. Baden Powell was de
oprichter van Scouting. Op die dagen
kwamen alle groepen uit het land en
zelfs uit het buitenland bij elkaar in
de bossen van Brabant. Er hing mist
in die bossen van de vele kampvuren
en het was o zo gezellig. Overdag
waren er wedstrijden, zoals klimmen
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Heitje voor een karweitje: schoenen poetsen van oom Agent. 1960. (foto: Wim van Rossem, Anefo/Nationaal Archief)

over hindernisbanen, touwtrekken en
balspelen. En oefeningen met vlagsignalen die letters vormden waaruit wij
een bericht moesten opmaken.
Biecht
Ach, waar is die tijd gebleven. Zoals
tegen Pasen, als we een Palmpasenoptocht hielden en onze houten kruizen
behangen werden met snoep en fruit,
die we bij tehuizen en ziekenhuizen uitdeelden. Wie kent nog het
heitje voor een karweitje? Kreeg je
een kwartje als je een boodschap
deed voor een oude buurvrouw. In
bovengenoemde kerk deed ik braaf
elke zaterdagmiddag mijn wekelijkse
biecht. Je wachtte netjes op je beurt en
als je moment gekomen was, opende
je de krakende deur aan de rechterkant
en betrad het schemerduister. Knielend op het houten bankje kon je vaag
de kapelaan zien zitten in zijn zwarte
toga met een soort zijden shawl,
de stola, om zijn nek. De handen
gevouwen, het hoofd schuin gebogen,
luisterend naar je geﬂuisterde zonden.
Ach, wat heeft een jonge knul nou
te melden? Ik wist het eigenlijk niet,

maar om niet helemaal voor heilig
boontje door te gaan verzon ik maar
wat. Ongehoorzaam geweest aan mijn
ouders en van de suiker gesnoept.
Dat laatste klopte trouwens wel. Niks
lekkerder dan een schepje suiker in
je mond laten smelten! En om het
rijtje compleet te maken; onkuisheid
gedaan. Ik had geen idee wat daarmee
bedoeld werd, maar vond het aardig
klinken en het stond ergens in de tien
geboden. Maar zo laag dat het toch
niet zo heel erg fout kon zijn. Gelukkig vroeg de kapelaan nooit verder,
gaf me de zegen en de absolutie en
met een verplichte Onze Vader en
drie weesgegroetjes was ik er weer
mooi vanaf. Die raffelde ik snel af in
de kerkbanken en kon daarna met een
rein geweten weer naar buiten. In dat
afraffelen van gebeden was ik expert.
Zo deden we als misdienaar, mijn taak
in de kerk, wie het snelste het conﬁtiore in het Latijn kon opzeggen. De
winnaar kon rekenen op een boze blik
van meneer pastoor. Net zo knorrig als
wanneer je het veel te zware gebedenboek met lessenaar half struikelend
naar de andere kant van het altaar
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sjouwde en met een veel te harde klap
neerzette. Versterkt door de microfoon
op het altaar klonk dat extra hard.
Het was een eer als je tijdens de processie vooraan mocht lopen met het
hoge kruisbeeld. Het gesis van ‘niet te
hard’ of ‘sneller’ van meneer pastoor
nam je voor lief. Ik vond het dragen
van het wierookvat met het brandende
kooltje en al die kettingen ook wel
wat hebben. Zachtjes langs je toga
laten schommelen, zodat het vuurtje
bleef branden. Maar niks mooier dan
een hoogmis met drie voorgangers en
het grote koor. Alleen de preek bleef
saai en slaapverwekkend. Het slot
was weer mooi, met als apotheose
het zware geluid van het grote orgel
waar de organist zich even helemaal
op uitleefde. Ik voel nog dat basgeluid
in mijn maag trillen. Als misdienaar
had je ook het twijfelachtige voorrecht
midden in de week van school te verzuimen als je met een kapelaan mee
moest in de taxi voor een begrafenisdienst. Even weg van school vond ik
wel leuk. Maar niet die huilende mensen om het graf, waar ik met een hoog
kruis in mijn handen geklemd stond
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te bibberen van de kou en de kapelaan
de laatste gebeden hield. Wat snoep in
een netje was mijn beloning. Nee, dan
waren de bruiloften waar we ook voor
moesten opdraven een stuk leuker.
Jongenskoor
Met het jongenskoor, waar ik ook
nog een tijdje lid van was, had ik
weer veel minder. De kapelaan had
regelmatig driftbuien als we weer eens
vals zongen. Dan trapte hij van nijd
met zijn zwarte schoen tegen een hoge
kast in de sacristie waar we oefenden.
En alles in het Latijn natuurlijk, die
gregoriaanse gezangen die zo eentonig
waren dat je er bijna van in slaap viel.
We waren ook nog voor de Matheus
Passion uitgenodigd, maar toen had
ik het koor al verlaten. De kapelaan
kwam nog bij ons thuis vragen of ik
me niet wilde bedenken. Maar mijn
moeder stond achter mijn besluit. Ik
wilde niet meer en speelde liever op
woensdagmiddag met mijn vriendjes.
Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl
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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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Herdacht
Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst k
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en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verz
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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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‘Poffen’ enthousiast ontvangen
Er heerste een feestelijke stemming in café ‘t Haventje, dat afgeladen was met verwachtingsvolle
Noordereilanders. Ongeduldig wachtend op het moment van de presentatie nuttigden zij hun consumpties, waardoor de stemming naar een hoogtepunt steeg. Terecht, zo bleek toen ‘Poffen’, het
tweede boek van auteur Peter Bakker, eindelijk aan de goegemeente kon worden getoond.
Enkele jaren geleden bewees Peter
Bakker zijn kwaliteiten als auteur met
zijn eerste boek, Dorp in de rivier.
Daarin beschreef hij het leven op het
Noordereiland van zijn jeugdjaren.
Met groot succes, want dat boek viel
bijzonder in de smaak van de (voormalige) eilandbewoners en werd in
grote aantallen gekocht.
Dat enthousiasme vormde voor Peter
aanleiding te gaan nadenken over
een vervolg. Als nazaat van een van
de vele middenstanders op het eiland
wilde hij die groep graag eens nader

belichten. Want het leven van een middenstander en diens kroost telde nogal
wat bijzondere aspecten. In de ogen
van veel eilandbewoners hadden die
middenstanders het behoorlijk goed,
maar dat, zo ontdekte Peter, berustte
op een misverstand. Met hun veelal
kleine nerinkjes moesten ze dikwijls
ook nog volop concurreren, want ze
waren nooit de enige bakker, slager of
groenteboer. Elke geloofsrichting had
zijn eigen slager of bakker, waardoor
de spoeling voor ieder van hen dun
was.

Peter Bakker (l) schrijft zijn vingers blauw tijdens het signeren van zijn nieuwe boek

Na het nodige voorwerk slaagde Peter
erin zestien middenstanders of hun
kinderen op te sporen. Hij legde ieder
van hen dezelfde vragen voor, zoals:
‘was er sprake van verborgen armoede
in het gezin?’, ‘wat betekende het om
op te groeien in een middenstandsgezin?’ en ‘hoe hielden deze gezinnen
het hoofd boven water?’
Die aanpak leverde een zeer leesbaar
boek op, waarin de sfeer op het Noordereiland perfect wordt geschetst.
Vertraagd
Na alle inspanningen een volwaardig
manuscript te vervaardigen, stuitte
Peter op een lastig probleem. De
uitgever van zijn eerste boek had
inmiddels zijn activiteiten gestaakt,
waardoor Peter zonder uitgever zat.
De verschijning van het boek liep
daardoor grote vertraging op. Pas toen
Rein Wolters hem adviseerde eens met
Uitgeverij De Oude Stad, uitgever ook
van deze krant, te gaan praten, kwam
er schot in de zaak.
Voor de nieuwe uitgever was het
vrijwel meteen een uitgemaakte zaak
dat dit boek uitgegeven moest worden.
Niet alleen vanwege de vlot geschre-

Auteur Peter Bakker (m) bewondert samen met Berry Tindal zijn nieuwe boek over het Noordereiland

ven verhalen, maar misschien nog wel
meer vanwege de schat aan fotomateriaal, die uit de privécollecties van de
geïnterviewden was verzameld.
Vanaf dat moment ging het razendsnel, waardoor ‘Poffen. Verhalen van
winkeliers op het Noordereiland’ nog
voor de feestdagen het licht zag.

veelal door Peter Bakker gesigneerde,
exemplaar bewonderend doorbladerden, waarna met anderen direct allerlei
herinneringen werden opgehaald. Het
geroezemoes en de kreten van herkenning vulden het inmiddels tot sauna
omgedoopte café ‘t Haventje, waar het
nog lang gezellig bleef.

Stormloop
Na de overhandiging van het eerste
exemplaar aan de auteur volgde een
stormloop op de boeken. Vrijwel
niemand van de aanwezigen vertrok
met lege handen en een enkeling
vertrok zelfs met tassen vol boeken,
waarschijnlijk voor de hele familie.

Voorraad
Natuurlijk zijn er voldoende boeken
gedrukt om alle belangstellende
Noordereilanders van een exemplaar
te kunnen voorzien. Het boek is in tal
van goede boekhandels te koop voor
€ 24,95 en uiteraard kunt u het ook
rechtstreeks bij De Oud-Rotterdammer
bestellen via de bon in deze krant of
digitaal in onze webshop op www.
deoudrotterdammer.nl.

Erg bevredigend waren de geestdriftige reacties van de kopers die hun,

CCtje Vallen en opstaan

c foto burosolo.nl

Het jaar spoedt zich alweer teneinde, dames en heren. Het hoeveelste het voor u was weet ik natuurlijk niet, maar voor mij was
het mijn achtenzeventigste. Je hoort het jezelf zeggen. Als je
vroeger achtenzeventig was, dan was je toch stokoud en zo goed
als afgeschreven, niet dan? Tegenwoordig hoor je bij de gemiddelden en als het lot je welgezind is en je gezond blijft, heb je nog
wel even te gaan. Daar moet je een beetje geluk mee hebben.

Cox Column

Ik las een interview met Jasperina
de Jong, weet u nog? De jeugd heeft
natuurlijk geen idee over wie ik het
heb, maar u herinnert het zich nog wel,
zij was de grande dame van het Lurelei cabaret, een geweldige zangeres
bijvoorbeeld, van de liedjes ‘Callgirl’,
een zeer gewaagd thema in die tijd,
‘Pilletje voor de pep’, ‘Vivat Vivaldi’,
‘Jo met de banjo’ en ga zo maar door.
Musical, bijvoorbeeld ‘Sweet Charity’
en een tiental One Womanshows. Zij
woont in een mooi huis in het Oosten
des lands, en ging tijdens het genoemde
interview even naar de kelder, ik weet
niet meer waarvoor, en zei op de trap
iets in de geest van: “Nu, moet ik niet
vallen, want als ik val dan kan ik hier
niet meer blijven wonen.” En zo is het
mensen, niet vallen, want dat kan je
duur te staan komen.
Een vriendin van mij viel, en dat werd

een lijdensweg, alleen al om geholpen
te worden. Zij was met zus en vriendin
naar een winterfair in Haarzuilen. ‘s
Avonds in het donker terug lopend
naar de auto die geparkeerd stond
op een weiland voorzien van ijzeren
rijplaten, en met de handen vol pakjes,
gestruikeld en plat op haar gezicht
gevallen. Bril gebroken en een bloedende wond boven het rechteroog als
gevolg. De EHBO erbij en die hebben
de wond provisorisch behandeld, met
‘zwaluwstaarten’ dicht gemaakt. Toen
maar terug naar huis gereden, de zus
reed, het was plus minus 20 uur, en de
huisarts gebeld, je kan niet meer zo
naar een ziekenhuis (waarom niet?).
Een bandje met het nummer van de
huisartsenpost. Twintig minuten in
de wacht, gedurende dewelke je op
een bandje allemaal ‘tips’ krijgt, zoals
“Weet u zeker dat u naar de dokter
moet?” Eindelijk een assistent aan

de lijn. “Wat is de klacht? Mag ik uw
burgerservicenummer?” Ja, je zit in het
donker in de auto, je bril is kapot, je
hebt een dik oog, maar gelukkig, naam
enzovoorts bleek ook voldoende. “Kan
ik u op dit nummer terug bellen?” Nou,
dat hoeft niet, want we rijden inmiddels
langs het Maasstadziekenhuis, en daar
zit de huisartsenpost, daar ga ik naar
toe. Nee, dat ging zomaar niet, dat
moest eerst met de dokter overlegd
worden. Mijn vriendin is er een met
haar op de tanden en zei dat ze gewoon
naar binnen ging, ze stonden inmiddels
voor de deur. “Mag eigenlijk niet, maar
vooruit dan maar”, zei de assistent.
Gelukkig niet lang hoeven wachten,
dokter bekijkt de wond, tetanusinjectie
nodig, die moet uit de apotheek, een
paar deuren verder worden gehaald,
de zus doet dat even, vriendin wacht
gezellig met de dokter (wachtkamer zit
vol), problemen met de computer, maar
na enig gedoe is daar de injectie, naar
huis, dik oog, gezicht bont en blauw,
veel pijn.
Maar we zijn er nog niet.
Na een weekend vol pijn toch maar
even naar de eigen huisarts, die het niet

vertrouwde en een foto nodig vond.
Naar het Ikazia, ct scan van gezicht en
röntgenfoto van schouder. Schouder
zwaar gekneusd, maar oogkas bleek
verbrijzeld. Oogarts en kaakchirurg
wilden ingrijpen, maar de poli was al
dicht, volgende dag helemaal vol, de
dag daarna om 16.00 uur geopereerd.
“Jammer dat er niet direct een foto
gemaakt is, dat had gescheeld”, zei de
kaakchirurg nog.
Het is misschien goed om te weten dat
de Huisartsenpost Maasstadziekenhuis
‘s avonds en ‘s nachts werkt voor heel
Rotterdam Zuid en omstreken, 320.000
patiënten. In het Fransiscus is er dan
nog een voor de Noordkant, en nog een
in het IJsselland in Capelle.
Blijf maar liever op de been.
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
055 - 5059500

Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen
Tweede Kerstdagtocht

met Kerstdiner in Haarzuilens

slechts € 61,50 p.p.

Inclusief:
(boek met code 12 BTR)
i Reis per luxe touringcar
i Koﬃe met lekkernij
i Rondrit met gids door de
Leidse Rijn en de Vechtstreek
i Kerstdinerbuﬀet
i Livemuziek
i Kopje koﬃe met bonbon

re
vraag naar gratis reisbrochu
tse
5 dg. All Inclusive burreis Dui
3,- p.p.
443,Vulkaaneifel voor slechts €

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 Kerst-

9,- p.p.
229,in Wunderland Kalkar va. €
au
8 dg. Kerstcruise over de Don
8,- p.p.
998,MS Amadeus Silver al va. €

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

NIEUW!

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN
Ben je op zoek naar een design rollator waarmee je comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor jou! Compact, stabiel,
licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat je overal comfortabel en veilig kunt wandelen, ook op
oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt tot 10 kilo. En met het
unieke vouw-klik-systeem vouw je hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:

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

OP=OP

LAMMERS & van OOSSANEN

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

Het is weer tijd om te wassen maar wel zo zuinig mogelijk!
Alleen op vertoon van deze advertentie:

Uw senioren speciaalzaak

AEG 8 KG WASMACHINE
10 jaar motor
garantie nu

€ 579,Na 50 euro cash back van AEG

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

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

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

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

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

*
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.

Afvoer restboedel in eigen beheer.

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

LAMINAAT

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

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

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

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur - E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl
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Winkelen voor rolstoelers... maar waar?
De foto in Ken je dit Nog nummer 177 zorgde voor de nodige verwarring, zo bleek
uit de reacties. Dat het ging om een speciale actie, waarbij mensen die afhankelijk waren van een rolstoel tijdens een speciale koopavond rustig mochten
winkelen in een warenhuis dat alleen voor hen open was, wisten alle mensen die
reageerden wel. Maar welk warenhuis was het op de foto? De antwoorden daarop
liepen sterk uiteen, zoals u hieronder kunt lezen. Diverse warenhuizen boden die
service aan, maar op de foto ging het om Vroom & Dreesmann (V&D). In 1970.
Henk Kranenburg: “De vraag of ik dit nog ken,
kan ik beantwoorden met ‘ja’. Ik werkte destijds
bij dat prachtig bedrijf in het centraal magazijn in
Schiedam. Het bedrijf heette V&D. In de winkel
aan de Hoogstraat werd één keer per jaar een
winkelavond gehouden voor langdurig zieken.
De mensen kwamen in rolstoelen en bedden. Dit
was op normale dagen of avonden niet mogelijk.
Het personeel werkte hier graag voor over. Ook
werd assistentie aan het personeel in het magazijn
gevraagd om te komen helpen. Iets wat ik graag
deed in de paar jaar dat ik daar werkte, van 1969
tot 1977. Ik ben er een paar keer heen geweest.
Jammer dat V&D niet meer bestaat en deze
speciale koopavonden niet meer georganiseerd
worden.”
Gerrit van den Burg: “Toen ik in 1974 bij de
Bijenkorf kwam werken, werden een keer per jaar
deze avonden georganiseerd. Ik heb zo’n vijftien
jaar daar gewerkt en dus heel wat van deze avonden meegemaakt. De avonden werden gedaan in
samenwerking met het Rode Kruis.”
Corrie Strik: “Jullie vragen of ik dit nog ken en
mijn antwoord daarop is volmondig ‘ja’! Het is
de Bijenkorf, tijdens de speciale koopavond voor
invaliden en aan bed gebonden patiënten. Daar
had ik een paar jaar eerder mijn eerste ‘afspraak’
met John, die nu al bijna 50 jaar mijn man is. Als
veertienjarige leerde ik hem kennen tijdens een
jeugd-EHBO-examen bij het Rode Kruis. Hij was

betrokken bij één van de praktijkexamenopdrachten (al droeg hij toen een ander shirt). Ik slaagde
en deed de vervolgopleiding. Daar assisteerde
John en omdat we dezelfde kant op woonden,
ﬁetsten wij voortaan samen terug. Tijdens een van
deze ritten vertelde hij over de jaarlijkse ‘invaliden koopavond’ van de Bijenkorf. Op deze avond
in november was de Bijenkorf speciaal geopend
voor mensen die aan rolstoel of bed gekluisterd waren en daardoor normaal nooit konden
winkelen. Deze mensen werden met taxi’s, bussen
en ambulances naar de winkel gereden en daar
stonden vrijwilligers klaar om hen met bed of
rolstoel door de winkel te rijden en alles te laten
zien. Het sprak mij heel erg aan en nooit zal ik
vergeten dat de dame die ik mocht begeleiden me
vertelde dat ze voor het eerst sinds 20 jaar weer
in een winkel was! Gelachen hebben wij om de
lingerie die ze niet herkende als ‘ondergoed’ en
haar verbazing over de prijzen van de artikelen.
Zij en ik hebben genoten die avond en ik zal het
nooit vergeten. Wat een geweldige geste van de
Bijenkorf en de medewerkers die die avond ook
vrijwillig werkten. Dankbaar dat John me die
avond met zijn brommer thuis kwam ophalen,
al was ik even in de war, want wie was John? Er
stonden twee jongens in Rode Kruis-uniform voor
de deur! Gelukkig stelde John me voor aan zijn
broer Ed en daarmee was ook het raadsel van het
andere shirt tijdens het examen opgelost!”
E. Rappange: “Ik woon in Oud-Beijerland, maar

Ken je dit nog?

Nr. 179

ben en blijf een ROTTERDAMMER en lees altijd het krantje. Tot mijn verbazing zie ik de foto
van ken je dit nog. De vrouw (zonder hoed) rechts
op de foto is mijn moeder, die woonachtig was op
de Pleinweg op Zuid. Ik kan mij niet herinneren
waar mijn moeder was. De vrouw achter mijn
moeder was haar hulp. Wellicht dat mijn broer
ook reageert op de foto. Die weet misschien meer.
Leuk!”
J.M. Faasse: “Volgens mij is dit warenhuis
Ter Meulen op het Binnenwegplein in de jaren
zeventig.”
Annie van Dieijen-Vrooman: “De Bijenkorf
en het Rode kruis hielden één keer per jaar in
november een koopavond voor mensen met een
beperking. Mijn moeder zat jaren in een rolstoel
en wij gingen er ieder jaar naar toe. Personeel was
er altijd super en de sfeer was top.”
A.E. Westerduin-Wijntjes: “Naar aanleiding
van ken je dit nog nr. 177: ik werkte van 1966
tot 1979 bij Vroom en Dreesmann. Er was een
keer per jaar een Zonnebloemkoopavond, waar
mensen met begeleiding konden winkelen. Ik
weet niet meer welk jaar ik zelf werkte, maar ik
heb het wel meegemaakt en het was erg leuk,
want de mensen waren zo dankbaar dat je dat niet
vergeet. De winkel aan de Hoogstraat was alleen
voor hen open.”
Ruud Kuipers: “Volgens mij is dit het warenhuis
van Galeries Modernes aan de Hoogstraat. De
winkel is geopend in 1956. Je had er van die
zogenaamde eilandetalages voor de ingang en zo
werd het publiek als het ware naar binnen getrokken. Galeries Modernes was in 1956 nog een
vertrouwde naam, met behalve in Rotterdam ook
vestigingen in andere steden. Zephyrin Couvreur,
een Franse marskramer is ooit begonnen in 1871

Ken je dit nog? Hier wordt een pand afgebroken waar heel velen herinneringen aan moeten hebben. Simpelweg omdat ze er gewerkt hebben. Het speelde zich af aan de Generaal van der Heijdenstraat, waar ooit
een beroemde fabriek stond. Later werd het gebouw ook nog gebruikt voor andere doeleinden. Genoeg
hints. We zijn weer razend benieuwd of u er een herinnering aan heeft. Stuur ons uw verhalen en anekdotes! Schrijf naar: 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.

aan de Hoogstraat in Rotterdam onder de naam
Grand Bazar Francais. In 1921 werd de naam
veranderd in Galeries Modernes. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam het bedrijf weer moeilijk op
gang. Begin jaren vijftig konden ze weer gaan
bouwen, maar Vroom & Dreesmann, Hema en
Ter Meulen waren grote concurrenten. Eind jaren
zestig werd Galeries Modernes overgenomen
door de Bijenkorf en in 1970 werd de Rotterdamse vestiging gesloten. Nog jaren lang spraken de
oudere Rotterdammers van de Franse Bazar.”
Ton Hanewald: “Eenmaal per jaar, rond de feestdagen, werd de Bijenkorf ‘s avonds opengesteld
voor gehandicapte mensen en zij die slecht ter
been waren. Zij werden dan in de gelegenheid
gesteld inkopen te doen. Dat ging via het Rode
Kruis. Ik werkte als chauffeur bij Van Nelle.
Met een paar vrachtwagens van Van Nelle reden
wij langs de ziekenhuizen om daar brancards en
rolstoelen op te halen. Hiermee reden wij naar de
Bijenkorf afdeling expeditie, alwaar de brancards
en stoelen verdeeld werden onder de mensen,
zodat zij inkopen konden gaan doen. ‘s Avonds na
sluiting van de Bijenkorf brachten wij alles weer
naar de ziekenhuizen terug. Wij vonden het ﬁjn
als vrijwilligers deze mensen een leuke avond te
bezorgen. Namens de chauffeurs hebben wij het
Rode Kruis en de Bijenkorf hiervoor bedankt.”
Roger Pluijm: “Als Schiedammer werkte ik sinds
1980 op de afdeling (klassieke) grammofoonplaten van De Bijenkorf Amsterdam. Via Guus Verstraeten (grammofoonplaten Rotterdam) wist ik
dat De Bijenkorf de jaarlijkse zgn. invalidenkoopavond had; dat had Amsterdam niet, ik dacht,
de looppaden waren er te krap. Op de foto meen
ik te herkennen Ter Meulen, gezien de ronde
pilaren, anders V&D, gezien de uitstallingen. De
Bijenkorf Rotterdam herken ik er niet in.”
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VERHUIZINGEN
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:
Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

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

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

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

nodig die met een enkel woord begrijpt wat
de wensen zijn. Die kan bogen op een
jarenlange ervaring.

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

Die weet dat juist de kleinste details

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Christel Oudshoorn

BACK OFFICE MEDEWERKSTER

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

Last van
uw voeten?

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

Maak een en
voor e
afspraak

VANWEGE DE FEESTDAGEN
ZIJN WIJ:
l

MAANDAG 17 DECEMBER GEOPEND

l

MAANDAG 31 DECEMBER GESLOTEN

l

DINSDAG 1 JANUARI OPEN

(DOOR DE WEEKS PRIJZEN VAN KRACHT)
l

MAANDAG 24 DECEMBER GEOPEND
(WEEKEND PRIJZEN VAN KRACHT)

l

KERSTDAGEN 25 EN 26 DECEMBER
GEOPEND

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

gratchteicsk
voe

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

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Zo nu en dan komt het toch nog voor:
iemand die na jaren samenwonen nog
steeds niets geregeld blijkt te hebben.
“Eerst vonden we het niet nodig en later
kwam het er niet van”, horen we vaak,
of “Ik heb het hem zo vaak gevraagd
en hij zou het ook wel regelen, maar
het gebeurde uiteindelijk niet.” Wat ook
de reden is van zonder-papierwerk-samenwonen; zonder samenlevingsovereenkomst en/of zonder een testament
bent u nergens als samenwoners. Als
langstlevende van een dergelijke relatie
zonder ‘papieren’ staat u - na overlijden
van de partner - uiteindelijk met lege
handen en krijgt u, als het tegenzit,
te maken met erfgenamen van de
overledene die het huis onder u vandaan
kunnen verkopen.
Met een samenlevingsovereenkomst en
zonder testament kunt u zich nog wél
alle goederen (en bankrekeningen) die
op beide namen staan toeëigenen; als er
tenminste een verblijvingsbeding in de
samenlevingsovereenkomst is opgenomen. Ook kunt u zonder samenlevingsovereenkomst, maar met testament - als
u tenminste vijf jaar aantoonbaar op
hetzelfde adres samenwoont - nog wel
de partnervrijstelling voor de erfbelasting krijgen. Maar echt goed regelt u het
door én een samenlevingsovereenkomst
te maken én een testament, waarin u
vastlegt wie bij de eerstoverledene én
bij de langstlevende de erfgenamen
zijn. Het kost zeker € 1.000 om beide
documenten door de notaris te laten
opmaken; veel geld, maar als u en uw
partner elkaars ﬁnanciële toekomst
serieus nemen, investeert u dit bedrag.
Laat het er niet op aan komen!
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Inkomstenbelasting over de erfenis
Na het overlijden van mijn
vrouw heb ik als langstlevende de volledige beschikking gekregen over wat mijn
vrouw en ik samen hadden.
Mijn kinderen hebben een
vordering op mij gekregen ter
grootte van hun erfenis. We
vroegen ons laatst af wie nu
eigenlijk wat moet opgeven
in box 3.
Volgens de regels van het wettelijk
erfrecht heeft u niet alleen de beschikking gekregen over dat wat u samen
met uw vrouw had, u bent er ook de
eigenaar van. Naast dit bezit heeft u
ook een schuld, namelijk aan de kinderen ter grootte van hun erfdeel - (de
vordering die zij op u hebben). Als het
een gewone vordering zou betreffen,
dan geeft u uw bezit op in box 3 van
de inkomstenbelasting en in diezelfde
box ook de schuld die u aan uw kinderen heeft. Uw kinderen geven dan
op hun beurt weer de vordering die zij
op u hebben als bezit op in box 3.
Het betreft echter geen gewoon bezit

Ruilen?
In deze decembermaand krijgen
velen een cadeau dat ze misschien
liever ruilen voor iets anders of dat ze
willen ruilen, omdat ze het nu dubbel
hebben. Hiervoor heeft u meestal het
bonnetje nodig. Ook mag de periode
tussen aankoop en ruilen niet te lang
zijn. Werkt de winkel niet mee aan
ruilen en willen ze alleen een tegoedbon geven als u niets van uw gading
kunt vinden, dan is dat het goed recht
van de winkel. Door te ruilen maakt
u de overeenkomst die de persoon die
het artikel gekocht heeft, is aangegaan met de winkelier ongedaan en
daar hoeft de winkelier geen genoegen mee te nemen. In het ergste geval
maakt u van uw ongewenst cadeau
een ‘doorgeefcadeau’.
Recht op IOW?
Werkloos worden op latere leeftijd
is om meerdere redenen akelig.
Ondanks veelvuldig solliciteren, wil
die nieuwe baan zich vaak maar niet
aandienen. Als dan na de maximale
WW-duur de WW-uitkering eindigt,
dan wacht - als u na uw 50ste werkloos bent geworden - de IOAW en
als u werkloos bent geworden na uw
60ste de IOW. Beide uitkeringen zijn

en geen gewone vordering. Daarom
heeft de staatssecretaris van Financiën
ooit besloten deze situatie anders
te behandelen. De vordering en de
schuld die de erfgenamen op de
langstlevende hebben en andersom,
bestaat voor de ﬁscus niet. De langstlevende geeft namelijk alle bezittingen en de eventuele andere schulden
uit de nalatenschap volledig op in box
3 van de inkomstenbelasting. Deze
regeling geldt voor niet opeisbare
vorderingen, die volgens het wettelijk
erfrecht of door testamentaire bepalingen zijn ontstaan of voor vruchtgebruik dat door erfrecht is verkregen.
Ten aanzien van de vordering geldt
dat wanneer de vordering opeisbaar

uitkeringen volgens de Participatiewet. Beide hebben een vermogensvrijstelling (u hoeft uw spaargeld
en huis dus niet ‘op te eten’). Wel
heeft en houdt u de sollicitatieplicht
(misschien in Rotterdam vanaf uw
60ste niet meer als de Gemeenteraad
akkoord gaat). Bij de IOAW moet
ook de partner gaan solliciteren en
als de partner inkomen heeft, wordt
dat weer verrekend met de IOAWuitkering. Bij de IOW-uitkering telt
het inkomen van de partner niet
mee. In beide gevallen wordt ander
inkomen gekort op de uitkering. Voor
meer informatie: kijk op de site van
de Rijksoverheid of bel 1400.
Vergeten pensioen te regelen
na echtscheiding
Sinds op 1 mei 1995 de Wet Pensioenverevening is ingevoerd, kunnen
ex-echtgenoten hun ouderdomspensioen verevenen. Dit betekent dat

wordt weer de ‘gewone’ regels voor
bezit en schuld in box 3 van de
inkomstenbelasting gaan gelden. Dit
is volgens de wet het geval als de
langstlevende komt te overlijden of
failliet gaat of in de schuldsanering
komt. Daarnaast kunnen erﬂaters in
hun testament laten opnemen dat de
vordering opeisbaar wordt bij bijvoorbeeld hertrouwen, opname in een
zorginstelling of verhuizen. Tot die
tijd blijft alles vanuit ﬁscaal oogpunt
gelijk aan de situatie zoals het samen
met uw vrouw was. Uw kinderen
hoeven de erfenis dus nog niet op te
geven.
Heeft u in uw testament laten opnemen dat de erfdelen van de kinderen

ze de tijdens de huwelijkse periode
opgebouwde pensioenen met elkaar
moeten delen en verrekenen. Zo
krijgen ze beiden hun deel van het
ouderdomspensioen van de ander als
die de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Conversie is ook mogelijk. In
dat geval krijgt de andere ex-partner
een eigen recht op een deel van het
pensioen van de ander en dit zal
daarom ingaan op het moment dat
hij/zij zelf de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt.
Om recht op het deel (de helft van het
tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen) van het pensioen
van de ander te krijgen moet u binnen
twee jaar nadat de echtscheiding is
ingeschreven in de registers van de
Burgerlijke stand van de gemeente
de pensioenfondsen melden wat de
bedoeling is. Bent u te laat, dan moet
u het pensioen weer regelen met de
ex, die het ook aan u gaat uitbetalen.

vrijvallen als u naar een zorginstelling
verhuist en doet die situatie zich voor,
dan is de vordering daarmee opeisbaar
geworden. Dat hoeft niet te betekenen
dat u de vordering ook uitkeert. Doet
u dat inderdaad niet, dan heeft u op
dat moment daadwerkelijk een schuld
aan de kinderen. Daardoor neemt
het vermogen in box 3 waarover de
eigen bijdrage mede wordt berekend
in waarde af. Het CAK berekent vervolgens dus over een lager vermogen
de eigen bijdrage zorg. Het gevolg is
wel dat de kinderen nu een vordering
hebben in box 3. Zij gaan dus - als
ze op dat moment - meer vermogen
hebben dan de vrijstelling belasting
betalen in box 3.

Let op het maximale
vermogen Om in aanmerking
te komen voor huurtoeslag mag u
niet meer vermogen hebben dan
de vrijstelling in box 3. Zit u in
box 3 tegen de grens aan van het
maximale vermogen let dan op
het saldo van uw betaalrekening.
Krijgt u uw AOW, pensioen of
salaris laat in de maand, dan kan
dat u net opbreken. Want een euro
teveel zorgt ervoor dat u geen cent
huurtoeslag ontvangt. Opletten
dus dat uw vermogen in box 3 niet
meer is dan € 30.360 per persoon.
Toch nog schenken? De
algemene vrijstelling voor schenkbelasting in 2018 is voor ouders
aan kinderen (ook aan die van
uw partner) € 5363. Alle anderen
mogen vrij € 2147 vrij van schenkbelasting ontvangen. Volgend jaar
gelden weer nieuwe bedragen;
waarschijnlijk voor kinderen €
5427 en alle anderen € 2173.

l

uw erfcoach en meer

l
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Geldig t/m zaterdag 15 december 2018

Wokgamba's
5 min in de wokpan
Nu 100 gram

voor

€

99
1,

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

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

MODE
MODE VOOR

IEDER MOMENT

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

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

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

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

SALE

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

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

Bezoek onze
facebookpagina!

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

Tel.: 010-4194010

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Unieke collectie seniorenmeubelen
van Hollands fabrikaat!
Fauteuil
Henry

verstelbare zit, diverse stoffen
en houtkleuren leverbaar

965.-

Model Henry
is ook als
bankstel
leverbaar

Grote collectie
kleinmeubelen, carpetten,
sfeerverlichting,
tafelkleden enz.

Fauteuil
Manon

verstelbare zit, diverse
stoffen en
houtkleuren
leverbaar

875.-

anon
n is o
ook
ok
ok
Model Manon
als bankstel leverbaar

Relaxfauteuil Flax
- met sta-op functie ✔ZÉÉR EENVOUDIGE BEDIENING
✔MÉT STA-OP FUNCTIE
✔COMPACTE LEDEREN FAUTEUIL
PAST IN IEDERE HUISKAMER

✔ÓÓK GESCHIKT

190 h x 90 br x 35 d Dressoir
in diverse kleuren 92 h x 142 br x 46 d
in diverse kleuren
eiken leverbaar
eiken leverbaar

745.-

Reiscode: crcr407

Paascruise: Nederland en België
5-daagse riviercruise vanuit Rotterdam, vertrek op 20/4

vanaf

7-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 30/5 en 29/8

vanaf

vanaf

7-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 11/7

vanaf

€ 629*p.p.

De Romantische Rijn met een vleugje Moezel Reiscode: crcr447
7-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 20/6 en 3/10

Stoel

Eetkamertafel

259.-

415.-

met armleuning

€ 609*p.p.

Reiscode: crcr450

Over de Maas van Arnhem naar Dinant

895.-

€ 589*p.p.

Reiscode: crcr448

8-daagse riviercruise, vertrek op 8/5 en 17/10

995.-

€ 299*p.p.

Reiscode: crcr445

Door vier Hollandse Provincies
Rijncruise vanuit Rotterdam

VOOR KLEINE
MENSEN

Boekenkast

Riviercruises vanuit Rotterdam en Arnhem met vertrekgarantie

80 x 80

Dam 52-54 • 2951 GB Alblasserdam Tel. 078 - 691 63 03 • Fax 078 - 691 40 80
E-mail: leenvisser@planet.nl
Openingstijden:
maandag van 13.00-17.30 uur • dinsdag van 9.00-12.30 uur, dinsdagmiddag gesloten
woensdag en donderdag van 9.00-17.30 uur • vrijdag (KOOPAVOND) van 9.00-21.00 uur
zaterdag van 9.30-17.00 uur

Bij Leen Visser Wooncomfort vindt U alles op gebied van wonen slapen zonwering en verlichting.

De hoogtepunten van de Moezel en de Rijn
11-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 11/8

vanaf

€ 659*p.p.

Reiscode: crcr408
vanaf

€1189*p.p.

Kom naar onze riviercuise open dag in Rotterdam
17 december: 10.00- 16.00 uur | Boompjeskade | op het schip de MPS Horizon

Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

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

Verre reizen

Steden reizen

* Reissom p.p. excl. € 19,50 reserveringskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds
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De Parel van Helling VII
Onlangs las ik in een artikel dat het dit jaar 60 jaar geleden is
dat het pronkjuweel van Katendrecht, het ss Rotterdam, te water
werd gelaten en dat men in Rotterdam daar aandacht aan wil besteden. Er zullen verhalen worden verzameld over de zestigjarige
‘levensloop’ van het schip. Over die periode zou ik geen verhaal
kunnen schrijven, wèl over de bouwtijd van het schip daarvoor...
Onwillekeurig gingen mijn gedachten
terug naar die tijd. Zo lang geleden al
weer: 1956. Ruim anderhalf jaar voor
de tewaterlating van de ‘Rotterdam’.
Ik weet nog goed dat mijn vader op
een zaterdagmiddag tegen me zei:
“Arie, ga je mee naar de werf? Ik wil
je wat bijzonders laten zien.” “Wat
dan?” “Dat zul je daar wel zien. Maar
stel je er nog niet te veel van voor.”
Op de werf was het doodstil toen we
daar liepen. ‘s Morgens werd er nog
tot 12 uur gewerkt, maar de ruim drieduizend arbeiders van de RDM waren
nu aan hun weekend begonnen. Mijn
vader kende de hoofdportier, zodoende
mocht hij met mij, een jongen van
veertien, ongehinderd de scheepswerf
oplopen. Onder werktijd mocht dat
beslist niet!
Cirkelzaag
We bezochten eerst de timmerloods,
waar mijn vader werkte en hij wees
mij op een cirkelzaag, waar een oom
van me mee werkte en die met dat
apparaat drie vingers had verspeeld.
Daarna nog de machineloods. Hoog
en zeer indrukwekkend met al die
prachtige, naar olie en smeer ruikende
machines. “Nu gaan we naar het
plekje dat ik je speciaal vandaag wilde
laten zien.” Vanuit de loods liepen
we naar de hellingen waar de nieuwe
schepen werden gebouwd.
Toen we bij Helling VII waren, zei
mijn vader: “Kijk goed, Arie. Hier
gaan wij wat groots maken. Die paar
stalen platen daar, dat wordt Nederlands grootste passagiersschip. Een
paar weken geleden hebben ze de kiel
daarvoor gelegd.” Dat was december
1956. Ik meen op de 14e. “Let op
mijn woorden, Arie, dit schip gaat een
mooie toekomst tegemoet, want het

wordt gebouwd op Helling VII, het
geluksgetal.”
Bronzen schroeven
In de maanden die volgden werd op
het dorp Heijplaat de bouw met meer
dan gewone interesse gevolgd. Thuis
vertelden de arbeiders, die aan het
schip werkten, trots over de vorderingen. Iedereen leefde mee. Mijn vader
vertelde dat ze het in de timmerloods
ontzettend druk hadden. Allerlei soorten hout werden verwerkt voor luxe
bars, parketvloeren voor de danszalen,
maar ook eenvoudiger hout voor de
hutten en kooien. In de machinehal
heerste vanzelfsprekend topdrukte.
De RDM kon al het werk alleen niet
aan en kreeg hulp van scheepswerf De
Schelde uit Vlissingen en een aantal
onderaannemers uit Nederland. De
twee bronzen schroeven kwamen,
geloof ik, helemaal uit Duitsland.
Prachtig, zoals ze lagen te glanzen op
een spoorwegwagon!
Strafwerk
Toen het eerste puntje van de boeg
boven de huizen in het dorp begon uit
te steken, was dat het gesprek van de
dag. En dat puntje werd steeds iets
hoger. Als wij van de ulo op Charlois
langs de Waalhaven naar huis fietsten,
in 1957, zagen wij dat ook. Dat kostte
mij en mijn vriend Nico Kroon nog
een keer strafwerk. Op een ochtend,
op weg naar school, keek Nico achterom en zag boven de huizen de kraan
naast het schip met een grote stalen
plaat zwaaien. Bedoeld voor de romp
van het schip. “Even kijken, hoor!”
We stopten, draaiden onze fietsen en
keken. Bleven kijken... en zagen hoe
het er in de verte aan toeging.
“Moeten we ook niet een keer naar
school?”, zei ik ineens. Bleken we

Proefvaart van SS Rotterdam. Koningin Juliana hijst de vlag

De tewaterlating van het SS Rotterdam

daar al twintig minuten te staan.
Mijnheer Smallegange, hoofd van de
ulo, had al teveel smoesjes over te laat
komen aangehoord, dus wij kregen
gewoon een straf. Welke weet ik niet
meer.
Tewaterlating
Zaterdag 13 september 1958 zou
koningin Juliana het toekomstig vlaggenschip van de HAL te water laten.
Heel Heijplaat zinderde van de spanning, alle zijstraten in het dorp werden
aangewezen als parkeerruimte voor de
vele auto’s, touringcars, enz. Uiteindelijk kwamen er zo’n dertigduizend
belangstellenden naar de werf om de
tewaterlating van deze oceaanreus te
zien. Lengte 228 m, 28 m breed, 61
m hoog en een diepgang van 9 meter.
Ruim 38.000 bruto registerton lag daar
op de helling. Ook aan de overzijde
van de Maas, in Schiedam, stonden
duizenden mensen vol spanning te
wachten tot het schip in zijn element
zou glijden.
De plannen voor de ‘Rotterdam’
dateerden al uit 1938. Het moest het
zusterschip van die andere prachtboot
worden, de ‘Nieuw Amsterdam’,
gebouwd in 1937. Maar de oorlog had
die plannen gedwarsboomd. Maar nu,
ruim twintig jaar later, was hij er toch!
Zilveren bijl
Om een uur of vier in de middag, na
het verstommen van het doffe gebonk,
veroorzaakt door de ploegen die de
keggen en kielblokken onder de kiel
hadden weggeslagen en het schip door
niets meer werd tegen gehouden op
de helling, sprak koningin Juliana,
met de haar zo karakteristieke stem,
de volgende woorden: “Ik noem
u Rotterdam, en wens u behouden
vaart.”
Met een zilveren bijl hakte zij de
zilveren draad door waaraan de
champagnefles bungelde. Deze spatte
kapot tegen de scheepshuid. Ondertussen gaf een pneumatische hamer het
schip een geweldige stoot. Nog even

lag het doodstil op de schuine helling,
trilde licht en begon toen te glijden.
Geen macht ter wereld had het toen
nog kunnen stoppen! Op de Maas
begonnen tientallen schepen te loeien
en te toeteren, op de werf juichten de
duizenden en klapten enthousiast in
hun handen. De ontlading was groot!
Leegte
Voortaan was er, als we uit school
naar huis fietsten, een leegte rondom
de huizen, waar wij bijna een jaar de
romp van het schip bovenuit hadden
zien steken. Aan de afbouwkade was
de werf nog een jaar bezig alles spic
en span te krijgen. Met mijn vader ben

Het schip in aanbouw torende hoog
boven de huizen op Heijplaat uit

ik toen een keer aan boord geweest.
Hij liet me de prachtige, nu afgewerkte Carltonbar zien, de wandschilderingen in de Grand Ballroom. De luxe
maakte een geweldige indruk op mij.
Mijn vader wees me op het enorme
trappenhuis met daar vlakbij de verschuifbare panelen. “De directeur van
de HAL, mijnheer De Monchy wilde
dat”, zei hij. “Mochten er ooit slechtere tijden komen in de passagiersvaart, dan schuiven ze die panelen
opzij en de eerste en de tweede klasse
voor de gasten worden teruggebracht
naar één.” Dat bleek in later jaren een
vooruitziende blik.
Boot zonder echte pijpen
Ook de bijzondere schoorstenen,
eigenlijk de rookkanalen, konden we

bekijken. Veel mensen in ons dorp
vonden dat in het begin helemaal niks,
een boot zonder echte pijpen, maar later sloeg de stemming om. Het hoorde
echt bij ‘ons’ schip.
Toen de Rotterdam zijn eerste
proefvaart maakte, ging mijn vader,
als scheepstimmerman, mee, voor
eventuele kinderziektes. Op 20
augustus van dat jaar kwam koningin
Juliana nogmaals naar de werf. De
officiële overdracht aan de HAL vond
plaats. Nu geen duizenden belangstellenden, slechts enkele honderden. Op
3 september 1959 werd de maidentrip
gemaakt, bestemming New York. Het
echte leven van de oceaanreus was
begonnen. De trots van Heijplaat,
van Rotterdam, wellicht van heel
scheepvaartminnend Nederland. Op
de werf kwam ze nog sporadisch voor
een onderhoudsbeurt of reparatie,
des te meer keren natuurlijk naar de
Wilhelminakade in de stad.
Nieuwe levensfase
Nu, 60 jaar later, echoën de woorden,
die mijn vader december 1956 tegen
me zei, na in mijn hoofd en ik denk
dat hij gelijk heeft gekregen. Hoewel
het schip in de loop der jaren een
totaal andere functie heeft gekregen,
is het er, na een onstuimig bestaan
met veel ups en downs, helemaal
bovenop gekomen. In volle glorie.
Andere Nederlandse oceaanreuzen,
zoals de Nieuw Amsterdam, gesloopt
in 1974 ergens ver weg in Taiwan,
en de Willem Ruys, in 1992 een
roemloos einde vindend voor de kust
van Somalië waar hij zonk, zijn bij het
grote publiek bijna in de vergetelheid
geraakt. Maar de ‘Rotterdam’? Vol
levenslust is het schip aan een nieuwe
levensfase begonnen. Ik denk terug
aan de woorden van mijn vader: “Dit
schip zal een gelukkig en lang leven
krijgen, Arie, omdat het op Helling
VII gebouwd wordt.”
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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DECEMBERKORTING 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 € 3.495,-

Van € 7.495,-

voor € 2.995,-

voor € 5.995,-

nu

6
12
km/u

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

13
40
km/u

km

1.500,
korting

1.500,
korting

JOHNNY REMOTE

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

nu

nu

500,
korting

COUGAR

Van € 9.995,-

voor € 8.495,-

E-BIKES: NU TOT 33% KORTING
OP WINKELVOORRAAD 2018!

km

nu

Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

1.200,
korting

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

OPENINGSTIJDEN

Van € 2.895,-

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

voor € 1.695,-

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 januari 2019 en zolang de voorraad strekt.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

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

Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3833,00

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

010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

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

#1 URINEBELASTING

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
15 december 2018 - 17 maart 2019
www.bdmuseum.nl

TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS
Partijen en verzamelingen uit binnen- en buitenland
Brons, zilver of goud. Alles is welkom

Munthandel Ritmeester

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

Poffen

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

Auteur Peter Bakker heeft na
‘Dorp in de rivier’ een tweede
boek geschreven over het Noordereiland. Over het reilen en
zeilen van de middenstanders in
dit bijzonder stukje Rotterdam.
In ‘Poffen’ schetst hij aan de
hand van interviews met oudwinkeliers en hun kinderen een
prachtig beeld van het Noordereiland van weleer. 192 pagina’s
vol prachtige verhalen en nostalgische privéfoto’s.

€ 29,95

€ 15,95
Puin en vriendschap
De bekende Rotterdamse schilder Jan
Wagner beschrijft in dit boek 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. In het boek komt ook
de
pijnlijke familiegeschiedenis van Wagner aan bod als kind van
‘foute Nederlanders’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

€ 19,00

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

€ 12,50

€ 24,95

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

Rotterdam van
vroeger en nu
2019 - kalender

De Rotterdamse
Natte T-Doek
Nee, dit is geen boek. Dit
is de Rotterdamse Natte
T-Doek. Een ludieke
theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de tekst: ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De
kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek is van 100 procent
katoen, meet 50 x 70 cm en is voorzien van een ophanglus. De
doek is opgevouwen en voorzien van banderol, zodat het ook
een leuk kerstcadeau kan zijn voor de echte (oud-)Rotterdammert. Wat die praat natuurlijk met een natte ‘T’ en plakt die
overal achteran. Jatochniettan!

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

€ 32,95

€ 8,95

Rotterdam, de allereerste
kleurenfoto’s
Uit de periode 1937-1945 heeft
het Stadsarchief Rotterdam
niet minder dan driehonderd
bijzondere kleurendia’s
teruggevonden. Hieruit
is
voor dit boek een ruime en diverse keuze
gemaakt, aangevuld met bekende kleurendia’s van Alphons
Hustinx en Hugo Jaeger. Een prachtig boek van de geschiedenis
van Rotterdam. In kleur, waar we zwartwit gewend waren.

Target Rotterdam
Het auteur-duo Jac. Baart en Lennart
van Oudheusden heeft alle bombardementen van de geallieerden op de
regio Rotterdam ontleed, beschreven
en in een context geplaatst. ‘Target
Rotterdam’ is het resultaat van
jarenlange research in archieven.
Een boeiend boek over verschrikkelijke
gebeurtenissen.

€ 29,90

€ 20,00

Bestelbon ‘t Winkeltje
JA, IK BESTEL:
Puin en vriendschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

15,00

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

29,95

Poffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

24,95

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

12,50

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

15,95

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

Natte T-doek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

8,95

Puin en vriendschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

19,00

Target Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
(aangepaste verzendkosten: 5,75 euro)

29,90

Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

20,00

Groeten uit Rotterdam, honderd jaar veranderingen in de stad. . €

25,00

Simon Stokvis. Voeten in de Maas (cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

13,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

STUUR DEZE BON op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel
OF GA NAAR DE WEBSHOP OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL EN BESTEL DIGITAAL.
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19 DECEMBER
NU IN VERKOOP VANAF
€ 230.000,- V.O.N.

TUSSEN 16.00 UUR
EN 17.30 UUR

TOREN II
BEZOEK DE INLOOPMIDDAG VAN
ONZE KERSTMODELWONING
IN SPIJKENISSE
Er zijn nog enkele woningen beschikbaar in toren II. Bent u
geïnteresseerd? Kom dan langs in de modelwoning en laat
u informeren over Het Terras aan de Maas.
De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 19 december
tussen 16.00 en 17.30 uur in de modelwoning van toren I op
de 9e verdieping. Bel aan bij huisnummer 1600 en we doen
de deur voor u open. Graag tot dan!
Adres: Hongerlandsedijk 1600 te Spijkenisse.

Verkoopsmanager
VORM
06 22 46 15 22

Mudde Makelaardij
0181 62 50 65

Ooms Makelaars
0181 69 23 33

VORM.NL/HETTERRA SAANDEMAAS

Wonen
metRotterdamse
Rotterdamse grandeur.
grandeur.
Wonen
Wonen met
grandeur.
Voor meer
informatie kijk op
de website
VORM.NL/DERAEDT
VORM.NL/DERAEDT

Avenue (type C1)

Avenue
C1) v.o.n.
vanaf €(type
575.000,vanaf € 575.000,- v.o.n.

City (type B1)
City (type
B1)
vanaf € 409.000,v.o.n.

vanaf € 409.000,- v.o.n.

Heemraadssingel . Mathenesserlaan

Heemraadssingel . Mathenesserlaan

Nog enkele appartementen en penthouses beschikbaar in de raedt

Nog enkele appartementen en penthouses beschikbaar in de raedt

010 424
42488
8888
88
010

010 424 88 88

010 818
81814
1487
87
010

010 818 14 87
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Hebt u Piet Loeris gekend?
Lezers van De Oud-Rotterdammer geven bij herhaling blijk persoonsnamen, data en adressen keurig op een rijtje te hebben wanneer zij duiken in hun herinneringen. Soms verbaas ik mij over de
gedetailleerde verslaggeving. Natuurlijk hebben we allemaal flarden van herinneringen, die ons om
de een of andere duistere reden zijn bijgebleven. Mag ik u deelgenoot maken van een paar van die
radioflarden, die misschien ook bij u een lichtje doen branden?
De jaren vijftig en zestig in vogelvlucht. Niet volledig en behoorlijk
willekeurig, maar zo staan ze in mijn
geheugen gegrift. Hoorspelen waren in
die tijd zeer populair en daarvan zijn
kleine fragmenten blijven hangen. De
spannende detectiveserie De wraakroep van Sjiva, die zich afspeelde in
regenachtig, somber Londen in Pakistaanse of Indiase kringen. De dader
van de moorden? Ik mag hier nu wel
verklappen dat de dokter de schuldige
was. Hij was ook steeds als eerste bij
het slachtoffer. Maar wat zijn motieven waren? Ik heb geen idee.
Een andere detective: Inspecteur
Lund, die samen met een jonge collega een moord moest oplossen. Bij
het inspecteren van een kledingkast
gilde de jonge collega het uit. Tussen
de kleding hing een lijk. Zoiets blijft
je als beeld bij, al was ik pas twaalf.
Tante Beatrijs
Een bijzonder griezelig hoorspel ging
over Tante Beatrijs. Zij bewoonde een

somber en donker kasteel, met alleen
een butler als hulpje. De man heette
Milner en steeds klonk Tante Beatrijs’
grafstem: “Milner, breng me naar m’n
kamer.” Dermate dreigend dat je er als
kind de kriebels van kreeg. Het verhaal? De hele familie van tante werd
voor een gezellige bijeenkomst uitgenodigd, maar niet iedereen wist zich
levend uit het kasteel te redden. Wie
de moorden op zijn of haar geweten
had? Zal wel de butler geweest zijn.
De witte hel
Ik weet nog dat de hoorspelserie De
witte hel grote indruk op mij maakte.
Een verhaal over de Duitser Forel,
die uit de loodmijnen van Siberië
ontsnapte en dwars door het eindeloze,
onherbergzame, witte gebied terug
naar huis reisde. Met alle ontberingen
die hij onderweg meemaakte. En toen
hij eindelijk thuis kwam, bleek zijn
vrouw hertrouwd te zijn. De kans dat
Forel levend zou terugkeren was immers nihil?

De Wadders
Humoristische series met totaal uiteenlopende verhaallijnen. De Wadders
met Wam Heskes als spion Piet Loeris
en zijn hulpje Sientje, gespeeld door
Cristel Adelaar, de latere Mammaloe.
Hun werkgebied was Rottummeroor
en namens de Nederlandse regering
gingen zij de strijd aan met de Russische spion Wasje Gorenek. Dan zette
Loeris zijn kunstgrepen in, zoals de
Groenlose knieënkneuzer. Bij dreigend
gevaar was zijn uitspraak gewoonlijk:
“Sientje, ga jij maar eerst, het kan best
gevaarlijk worden.”
Jelle Jurk
Jelle Jurk was de held van Hellevoetsluis. Hij reisde met zijn manschappen
naar Zuid-Amerika om een schatkist
op te graven en crosste door het oerwoud met een tram, die door gebrek
aan stroom tot stilstand kwam. Om
het euvel op te heffen werd er stroom
opgewekt door enthousiast over
stromen te praten. Dat het hielp, kon

De Wadders was een hoorspel in 150 afleveringen en werd begin jaren zestig uitgezonden

je horen aan de tingting-geluidjes die
je ook bij de benzinepomp hoorde, als
je tankte. De schatkist werd gevonden,
maar bleek leeg, de belastingdienst
was Jelle voor geweest…
Schoolradio
Speciaal voor de jeugd waren er
hoorspelen als De schoenen van
meneer Kapinsky. Hoe het verhaal
liep, weet ik niet meer, maar het was
in de periode van de WO II geplaatst.
Dan de serie over Jacques Offenbach,
de componist van onder meer de Can
Can. De eerste zinnen waren: “Hier

loop ik, door Parijs, met mijn bas op
mijn rug.” Je kreeg een indruk van
het barre leven dat een beginnend
componist annex musicus moest lijden
om een behoorlijk bestaan te kunnen
opbouwen.
Het zijn maar een paar flarden uit
willekeurige radioprogramma’s. Misschien willen er mij later nog wel een
paar te binnen schieten.
John Collee
johncollee@hotmail.com

De razzia en de 40-jarigen
In De Oud-Rotterdammer van 1 mei vertelde Chris Bezooijen zijn herinneringen
aan de razzia van november 1944 en die staan bij mij ook nog onuitwisbaar in m’n
geheugen. Grappige bijzonderheid is wel, dat Chris en ik vrijwel even oud zijn;
hij is van 1934 en ik van 1933 en bovendien woonden we op een steenworp van
elkaar: hij in de Krekelstraat en ik in de Libellenstraat op nummer 40a. We hebben
vast wel met elkaar gespeeld, al heb ik daar geen concrete herinnering aan.
Chris prees de Duitse soldaat, die zijn
vader op zijn woord geloofde dat hij
vijftig jaar was en hem met rust liet.
Maar daarmee heeft die soldaat beslist
geen uitzonderlijke daad van mensenliefde verricht, want het bevel dat in
Rotterdam verspreid was, gold voor
‘mannen in de leeftijd van 17 t/m 40
jaar’. En zelfs die leeftijdsaanduiding
was niet zo duidelijk als hij er uitzag,
wat voor mijn vader, geboren in juni
1904, wel heel bijzonder bleek uit te
pakken.
Nadat mijn ouders kennis hadden
genomen van het ‘Bevel’, namen ze
direct maatregelen. Mijn moeder,
oud-verpleegster, wist raad. Ze stopte
mijn vader in bed, sprenkelde wat
lysol in het rond en zette een glazen
bakje op het nachtkastje waar wij
mochten proberen flinke rochels in te
deponeren, wat wonderwel lukte. Een
beetje ecoline kleurde het indrukwekkend rood en zo werd de komst van de
Duitse soldaten afgewacht.
‘Zu alt’
“Aber Sie können meinen schwer

tuberkulösen Mann doch nicht mitnehmen”, zei mijn moeder, wetend dat de
angst voor besmettelijke ziekten groot
was. De soldaten deden de slaapkamerdeur snel weer dicht en vroegen
om zijn persoonsbewijs. “Er ist 40,
er ist zu alt”, was het commentaar
en ze stommelden de trap weer af.
Het gevaar was geweken, maar wij
vroegen ons wel af, hoe het mogelijk was dat die Duitse soldaten die
leeftijdsaanduiding blijkbaar anders
interpreteerden.
Zeer consequent
De vraag is, hoe die aanduiding
‘17 t/m 40’ in dat bevel terecht is
gekomen. In de vele verslagen over
de razzia’s in november 1944 gebruikt
men de aanduidingen ‘17 t/m 40’,
‘17 tot 40’, ‘tussen 17 en 40’, ‘17-40’
vrijelijk door elkaar, zonder aandacht
te schenken aan het verschil daartussen. En ook in de bevelen, die bij de
razzia’s in de verschillende plaatsen
werden verspreid, komen verschillende aanduidingen voor. De Duitsers
echter waren zeer consequent bij het

aangeven van
die leeftijdsgrenzen en spreken
zonder uitzondering van ‘17 bis
40 Jahren’. Dit
blijkt onder meer
uit enkele citaten
uit het standaardwerk van B.A.
Sijes over de
razzia.
Arbeidsinzet
Over de uitleg
die de Duitsers aan ‘van 17 tot 40 jaar’
gaven, kan ook weinig misverstand
bestaan. Zo vaardigde de Weermachtscommandant Noord-Holland voor de
razzia in Alkmaar een bevel uit, dat
als volgt begint: ‘Op bevel der Duitse
Weermacht moeten zich alle mannen
in den leeftijd van 17 tot 40 jaar voor
arbeidsinzet melden. Hiertoe begeven
zich alle mannen van de jaargangen
1905-1927 om 9 uur met de voorgeschreven uitrusting op straat.. ‘

Ten onrechte
Het heeft er daarom alle schijn van,
dat de aanduiding ‘17 t/m 40’ ten
onrechte in het Rotterdamse bevel
heeft gestaan, mogelijk door een vertaalfout, een slordigheid of overdreven
dienstijver van de vertaler. Zo is het
verklaarbaar dat de Duitse soldaten
aan de slaapkamerdeur van mijn
vader, die hun opdrachten uiteraard
in het Duits hadden gekregen, hem te
oud vonden. Maar het betekent ook,
dat de Rotterdammers die in 1904

geboren waren, de veertigjarigen
dus, zich mogelijk onbedoeld hebben
gemeld en zijn afgevoerd. Dat zou
ook deels kunnen verklaren, dat de
‘opbrengst’ van de Rotterdamse razzia
veel hoger was dan de Duitsers hadden verwacht.
Peter Danz
Gouda
peter@danz.nl

pagina
14
Dinsdag 11 december 2018
		

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

Donderdag 13 december

Schuif aan voor visverhalen in Restaurant De Dames

GlassWorks, drie solo-exposities

Onder één naam, GlassWorks, tonen drie solo-exposities de veelzijdigheid van geblazen glas. Ambachtsman
Henk Verweij startte zijn loopbaan als glasblazer op 14-jarige leeftijd in de Glasfabriek Leerdam en ontwikkelde
zich tot een waar ambachtsman, die weloverwogen en precies te werk gaat. Hij werkt in de typisch Leerdamse
stijl: strak en sober. My inheritage…? Is de titel van de expositie van Geir Nustad. Het verwijst naar zijn wortels
in de Sami-cultuur. Oeroude tradities, gebruiken en objecten uit de Sami-cultuur verenigt Nustad met zijn eigen
visie op hedendaagse glaskunst. Onder de titel Longing - Materializing memories onderzoekt Ma’ayan Pesach de
mogelijkheden van nieuw geblazen glas in combinatie met tweedehands voorwerpen en spullen, waar persoonlijke
verhalen van oudere vrouwen uit Tel Aviv aan verbonden zijn. De basisvorm van Ma’ayan’s glaswerk is afgeleid
van flessen en kruiken, geblazen en vervormd in de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Voor meer info:
kijk op www.nationaalglasmuseum.nl

Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!

Letterlijk oud en nieuw combineren in een puur nostalgisch uitje? Boek dan de traditionele oliebollenrit! Rotterdam van toen en nu in Miniworld, piepklein; met een historische tram door de stad; en een heerlijke oliebol van
Richard Visser, ter plekke opgehaald met de tram waar anderen uren in de rij voor staan! Voor u wordt teruggebracht naar Rotterdam Centraal Station bezoekt u nog het betoverende trammuseum. Gaat u mee? Voor meer info
en het boeken van uw ticket: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit/ of 010-2400501.

Donderdagavond 13 december aanschuiven in Restaurant & theehuis De Dames om te genieten
van de uitgebreide verse visschotels en vertel zelf, of luister naar, zilte visverhalen. Deelname €
29,75. Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Reserveren
en meer info: leefgoed.nl/agenda.

Donderdag 13 december tot en met 20 januari
Schaakmaand in de bibliotheek

Van 13 december t/m 20 januari staat de bibliotheek in het teken van schaken. Bezoekers worden
getrakteerd op diverse activiteiten in de bibliotheek, waaronder een expo, Bibliotheekcollege en
schaakfilm. Alle activiteiten zijn gratis. Kijk ook op de website van de bibliotheek.

Vrijdag 14 december t/m 7 april
Expositie ‘GlassWorks’ in Nationaal Glasmuseum

Drie solo-exposities onder één naam, ‘GlassWorks’, tonen de
veelzijdigheid van geblazen glas, gezien door de ogen van de
Israëlische vormgeefster Ma’ayan Pesach, de Leerdamse meesterglasblazer Henk Verweij én de Noorse beeldend kunstenaar
Geir Nustad. Nationaal Glasmuseum - museum, Lingedijk 2830, 4142 LD Leerdam.

Rotterdamse Bijnamen Tramtours

Stadsgids Herco Kruik verzamelt de
bijnamen die Rotterdammers geven
aan de gebouwen, straten, bruggen,
kunstwerken enzovoort. Hij vertelt
over de populairste benamingen
(zoals De Koopgoot, De Kuip, Het
Potlood), maar ook vele minder
bekende bijnamen komen voorbij
tijdens een tramtour van 1,5 uur
door grote delen van de stad. U hoort
onderweg naast talloze bijnamen
ook verrassende weetjes en leuke
anekdotes. De tour wordt verreden
met een historische vierasser tram
gebouwd in de jaren ‘30 die t/m de
jaren ‘60 door de stad heeft gereden.
Inschrijven kan voor € 15,00 p.p. op
de zaterdagen 26 jan, 9 feb en 9 mrt
om 11.00 u, 13.00 u of 15.00 u met vertrek vanaf het Willemsplein. Inschrijven kan via www.scheurmailrotterdam.
nl of via 010-4672111.

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.

Maandag 17 december
Kaarsjesavond Historisch Delfshaven

Aan de sfeervolle Aelbrechtskolk in Rotterdam-Delfshaven wordt u op maandag 17 december verwelkomd met carillonspel vanuit de toren van de kerk. Het buitenprogramma, bij kaarslicht, begint
om 19.30 uur met koor- en samenzang. Ds. Arjan Markus spreekt de Kerstboodschap uit. Daarna
is er in de verwarmde Oude of Pelgrimvaderskerk warme chocomel en koffie, met kerstkrans. Het
Kamerkoor Rotterdam verzorgt vanaf 20.30 tot 21.30 uur een prachtig Kerstconcert met Carols en
samenzang. Orgel: Gerard van der Zijden. Iedereen welkom! Toegang vrij.

Maandag 17 december en zaterdag 12 januari
Open dagen riviercruises in Rotterdam

Ook dit jaar zullen medewerkers van de Jong Intra Vakanties aanwezig zijn aan boord van de mps
Horizon tijdens de open dagen van Feenstra Rijnlijn in Rotterdam op 17 december 2018 en 12
januari 2019. Tijdens deze open dagen kunt u zes schepen bezichtigen. Naast de algemene ruimtes
kunt u op ieder dek enkele hutten bekijken. Maandag 17 december is de open dag van 10.00 tot
16.00 uur aan de Boompjeskade. Zaterdag 12 januari 2019 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Maashaven Noordzijde.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
A Happy Dixie Christmas met DSC

Zondag 23 december
The Christmas Collection of Tom Parker

Bij de naam Tom Parker denken mensen direct aan The New London Chorale, The Young Messiah
en al het andere werk dat klassiek en pop dichter bij elkaar bracht. Mensen zingen nog steeds de
muziek van Tom Parker massaal mee. Dit kan op 23 december vanaf 19.30 uur in de Maranathakerk in Vlaardingen met solisten, projectkoor van de Choir Company en begeleidingsband. Kaarten
zijn verkrijgbaar vanaf 20 euro via www.eventsforchrist.nl (0297-237172).

De Dutch Swing College Band, Nederlands bekendste jazzorkest,
organiseert in samenwerking met het ss Rotterdam op kerstavond,
24 december, een Kerstdiner Dansant aan boord van het stoomschip
Rotterdam. In de sfeervolle omgeving van de Queens Lounge kan
tijdens het 4-gangen diner op de swingende muziek van de Dutch
Swing College Band gedanst worden. Kerstklassiekers als ‘Jingle
Bells’, ‘Let It Snow’ en ‘Rudolph The Red Nosed Reindeer’, worden
nieuw leven ingeblazen met de onmiskenbare Dutch Swing College
sound.

Maandag 24 december
A Happy Dixie Christmas

Kerstdiner Dansant op het ss Rotterdam met de Dutch Swing College Band featuring vocalist
Ronald Douglas. Maandag 24 december 19.00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge info/verkoop:
Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

Zaterdagen 26 januari, 9 februari en 9 maart
Rotterdamse Bijnamen Tramtour

Dit winterseizoen wordt deze populaire tramtour nog op drie zaterdagen georganiseerd: 26 januari,
9 februari en 9 maart. U hoort talloze bijnamen, anekdotes en wetenswaardigheden tijdens een
tramtour van 1,5 uur met de historische vierasser tram uit de jaren 30. Inschrijven kan via www.
scheurmailrotterdam.nl of, graag alleen als u geen internet hebt, via 010-4672111.

Zaterdag 29 december

Kaarsjesavond Pelgrimvaderkerk

De Pelgrimvaderkerk in Delfshaven houdt maandag 17 december een sfeervolle Kaarsjesavond. Aan de Aelbrechtskolk worden bezoekers verwelkomd met carillonspel vanuit de toren van de kerk. Het buitenprogramma,
bij kaarslicht, begint om 19.30 uur met koor- en samenzang. Ds. Arjan Markus spreekt de Kerstboodschap uit.
Daarna is er in de verwarmde Oude of Pelgrimvaderkerk warme chocomel en koffie, met kerstkrans. Het Kamerkoor Rotterdam verzorgt vanaf 20.30 tot 21.30 uur een prachtig Kerstconcert met Carols en samenzang. Orgel:
Gerard van der Zijden. Iedereen welkom! Toegang vrij.

Projectkoor brengt muziek Tom Parker

In de Maranathakerk in Vlaardingen is zondag 23 december een bijzonder concert van een projectkoor van
de Choir Company en een begeleidingsband die muziek brengen van Tom Parker. Hij is bekend van The New
London Chorale en The Young Messiah en bracht klassieke muziek en popmuziek dichter bij elkaar. Dit concert
wordt dan ook een meezingconcert. Lees elders op deze pagina meer over kaartverkoop en aanvang van het
concert.

Shen Yun in Nieuwe Luxor Theater

Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit!

Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef zaterdag 29 december onze Rotterdamse traditie: de
oliebollenrit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld Rotterdam. ?U reist in een
historische tram door het echte Rotterdam, onder het genot van een heerlijke Rotterdamse oliebol.
De ouderwetse RET conducteur Arie Boertje, met originele wisselautomaat, begeleidt u naar de
museumtram. Onderweg vertelt hij verhalen over onze stad. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht af met een bezoek aan het trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop
van Miniworld Rotterdam: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit/ of 010-2400501.

Dinsdag 5 en woensdag 6 februari
5000 Jaar aan Beschaving Herleeft

De cultuur van het oude China was goddelijk geïnspireerd. De werken van Shen Yun weerspiegelen
dit rijke spirituele erfgoed. Shen Yun nodigt u uit terug te reizen naar het oude China. Ervaar een
verloren cultuur via de adembenemende kunst van klassieke Chinese dans, en zie hoe legendes
tot leven komen. Hiertoe gebruikt Shen Yun een unieke mix van kleurrijke kostuums, high-tech
achtergronden en een live orkest. Bereid u voor op een ongekende theaterervaring in het Nieuwe
Luxor Theater Rotterdam. Aanvang: 14.30 uur. Tickets: ShenYun.com/NL, 06-2450 6237.

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.

Op 5 en 6 februari is Shen Yun te zien
in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Shen Yun nodigt u uit terug
te reizen naar de magische wereld van
het oude China. Ervaar een verloren
cultuur via de adembenemende kunst
van klassieke Chinese dans, en zie
hoe legendes tot leven komen. Om dit
mogelijk te maken, verlegt Shen Yun
de grenzen van de uitvoerende kunsten
met een unieke mix van kleurrijke
kostuums, high-tech achtergronden en
een live orkest. Bereid u voor op een
ongekende theaterervaring. Zie ook
elders op deze pagina.

Schepen bezichtigen tijdens open dagen Riviercruises

Tijdens de open dagen van Feenstra Rijnlijn op 17 december en 12 januari kunnen bezoekers schepen bezichtigen waarmee riviercruises worden gemaakt. De volgende schepen zijn te bezichtigen: mps Horizon, mps
Poseidon, mps Rembrandt van Rijn, mps Salvinia en mps Azolla. Onder het genot van een kopje koffie en iets
lekkers kunt u aan boord van de mps Horizon met uw vragen en voor het maken van een reservering bij De
Jong Intratours terecht. Op de locatie Boompjeskade kunt u op 17 december terecht. Reisinformatie: Openbaar
vervoer: Halte Leuvehaven; Metrolijn D of E, tramlijn 8, 12, 20, 23 en 25 en dan ongeveer 5 minuten lopen.
Parkeergarage De Boompjes, Terwenakker 18 of Parkeergarage Erasmusbrug, Willemsplein 1 (betaald parkeren). Let op: Parkeer uw auto niet aan de kade! Op de locatie Maashaven Noordzijde is 12 januari een open dag.
Die is te bereiken met openbaar vervoer via Halte Rijnhaven; Metrolijn D of E en dan ongeveer 5 minuten lopen.
Parkeergelegenheid: Er zijn langs de Maashaven diverse parkeervakken (betaald parkeren). Let op: Parkeer uw
auto niet aan de kade!

Wie van vis en verhalen houdt gaat vistafelen in Restaurant De Dames

Schuif donderdagavond 13 december gezellig bij aan tafel in Restaurant & theehuis De Dames op Leefgoed de
Olifant om te genieten van de uitgebreide verse visschotels die de keukenbrigade u voorschotelt en vertel zelf,
of luister naar, de visverhalen. De Zeeuwse, gepassioneerde chefkok Erwin van De Dames weet daar alles van
en zal zelf zeker een steentje aan de zilte verhalen bijdragen. Het begint om 18.00 uur. Deelname is € 29,75.
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. Reserveren en
meer info: leefgoed.nl/agenda.

Schaken in de bibliotheek

Wie denkt aan de bibliotheek, denkt al snel aan het grote schaakspel. In december en januari leert u meer over
de geschiedenis van schaken met een expo vol historische weetjes en wonderlijke anekdotes. Op 28 december
kunt u naar een Bibliotheekcollege over het spel dat mensen al eeuwenlang verbindt. Kijk voor tijden en het
totaalprogramma op de website van de bibliotheek.
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

De Oud-Rotterdammertjes
HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam
7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

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

Eigenheimers of Bildtstar
5 kilo

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

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

€ 3,98

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Koopt u ook een
lichtje voor het Sophia
Kinderziekenhuis?

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

In
het najaar
najaarvan
van2019
2019zal
zal
In het
ARNOLD
AIJKENS
ARNOLD AIJKENS
de
de winkel in de
Zwartjanstraat te
Rotterdam
Rotterdam voorgoed
voorgoedsluiten
sluiten

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

Mega uitverkoop in Rotterdam noord
Noord
van
alle
merken
en droogmachivan alle
merken
waswas
en droogmachines, koelkasten, vriezers, fornuizen,
stofzuigers
inbouw
apparaten
!!!!
stofzuigers en en
inbouw
apparaten
!!!!

Op 11 december
december 2018
2018
starten we
we daarom
daarom met
met
een
een gigantische
gigantische
Opheffings uitverkoop
uitverkoop
met
met honderden
honderdenartikelen
artikelen

INBOUWSERVICE
SERVICE
INBOUW

voor de
de laagste
laagste prijs
prijs

bent
Zorg dat u er op tijd bij bent
want OP = OP
OPen
en
want
Weg = Pech
Wie het eerst
eerst komt…….
komt…….

lichtjessophia.nl

Op 11
familie
Aijkens
11juli
juli1934
1934opende
opendedede
familie
Aijkens
hun eerste
enen
Gereedeerstewinkel
winkelininIJzerwaren
IJzerwaren
Gereedschappen aan
in Rotterdam
schappen
aanhet
hetzwaanshals
zwaanshals
in Rotterdam
te te
klein
en en
noord, deze
dezewinkel
winkelwerd
werdalalsnel
snel
klein
een grotere
dede
een
groterewinkel
winkelwerd
werdgevonden
gevondenaan
aan
zwartjanstraat InInRotterdam.
8585
jaar
is deze
zwartjanstraat
Rotterdam.
jaar
is deze
enen
winkel een
eenbegrip
begripgeweest
geweestininRotterdam
Rotterdam
verre omstreken.
het
zijn
nunu
andere
verre
omstreken.Maar
Maar
het
zijn
andere
tijden, tijden van
vanconcurrerende
concurrerendeinternet
internet
verkoop, maar
inin
Hoogvliet
blijft
verkoop,
maaronze
onzewinkel
winkel
Hoogvliet
blijft
altijd
weer
voor uu open
openen
enook
ookhier
hierzullen
zullen
altijd
weer
vele scherpe
tete
vinden
zijn.
vele
scherpeaanbiedingen
aanbiedingen
vinden
zijn.

Alle apparaten
apparaten dus ook
winkelmodellen
winkelmodellen worden
worden
geleverd
geleverdmet
met100
100%
%
fabrieksgarantie en
volledige
volledige service
servicedoor
door

KORTING
TOT 60%
60% KORTING

onze
onze servicedienst
servicedienst

Nog
eerder
vertoont…
tot tot 60%
60%
Nognooit
nooit
eerder
vertoont…
echte korting
en onze
inbouw
apparaechte
korting
en onze
inbouw
apparaten kunnen
door
ons ons
worden
geplaatst
ten
kunnen
door
worden
geplaatst

Wij
Wij bezorgen
bezorgen
binnen
binnen
dus nooit
dusmeer
nooit
zelfmeer
sjouwen
zelf sjouwen

Onze
Onzeklanten
klanten
waarderen
waarderen
ons meestal
ons met
meestal
een
met een

En wij
voeren
altijdaltijd
uw oude
af
En
wij
voeren
uwapparaat
oude apparaat
af

ARNOLD
AIJKENS
AIJKENS
ARNOLD
AIJKENS

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

Ook alle in
in deze
deze uitverkoop
uitverkoop
gekochte
gekochteapparaten
apparatenworden
worden
GRATIS
bezorgd
GRATIS bezorgd
en aangesloten
aangesloten op
opeen
een
bestaande
bestaandeaansluiting
aansluiting

5
review
op internet
5 sterren
sterren
review
op internet 

Onze winkel in Hoogvliet
gewoon open
blijft gewoon
openen
enuu
altijd terecht
terecht voor
kunt daar altijd
service en onderdelen…..
onderdelen…..

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

010 4661043
 010
4661043

Zwartjanstraat
80
Zwartjanstraat 80
80
Zwartjanstraat
Zwartjanstraat

3035
AW
Rotterdam
3035 AW
AW Rotterdam
Rotterdam
3035
Rotterdam
Telefoon
:
010
- 4661043
Telefoon
:::010
-- 4661043
Telefoon
010
4661043
Telefoon
010
4661043
Middenbaan - noord 132 3191 EL Hoogvliet
132
EL
Middenbaan
132
EL-Hoogvliet
Hoogvliet
Middenbaan -- noord
noord
132 3191
33191
EL
Hoogvliet
Telefoon
: 010
4160464
191

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

Dinsdag 11 december 2018

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

pagina 17

Ahrens Fox was een echte blikvanger
Het was 20 november 2018, de dag dat voor de vierde keer een
veteranenmiddag werd georganiseerd door Caroline Bakker, management-assistente van de Brandweer Rotterdam. Deze middag
werd gehouden in restaurant `The Boathouse` aan het Langepad.
Deze gelegenheid werd tegelijkertijd gebruikt om iedere veteraan een
veteranenspeldje op te spelden dat
deze blusgasten ongetwijfeld met een
zekere trots voor hun verdiensten en
herinneringen zullen dragen.
Om de nostalgische herinneringen aan
te wakkeren stonden buiten drie Ahrens Fox brandweerwagens opgesteld,
die er voor zorgden dat de veteranen
prachtige legendarische en hilarische
verhalen vertelden die met grote
belangstelling en glimmende ogen
werden aangehoord.
Pronkstuk
Eén van de drie wagens was de Ahrens
Fox 5, het pronkstuk van het trio,
omdat deze legendarische brandbluswagen van een particulier werd teruggekocht en toegevoegd als cultureel
erfgoed van Rotterdam.

De chauffeur moest onder het rijden
constant het hoofd erbij houden vanwege het dubbel klutsen met tussengas, het stuur zat rechts van de wagen,
met het gaspedaal in het midden, de
voetrem rechts en de koppeling links.
Daarbij moest men met de hak van de
linkerschoen een pin intrappen om de
oploopsirene te activeren, stuurbekrachtiging was de wagen onbekend.
Oorspronkelijk waren er zeven Foxen,
waarvan één in 1940 is vernietigd
tijdens een bombardement op de Waalhaven, de andere zes werden verdeeld
over diverse uitrukposten in de stad,
onder andere aan de uitrukposten
Brielselaan, Stadionweg, Westzeedijk,
Overschie en Zaagmolenkade; de
zesde stond als reserve aan het Kleinpolderplein.

In de afgelopen jaren heb ik verschillende verhalen geschreven in De
Oud-Rotterdammer waarin de Ahrens
Fox werd genoemd, onder andere op
27 december 2005 Jaargang 1 nummer
7 `Mijn eerste uitruk met de Ahrens
Fox`. Herinneringen te over met deze
brandweerauto, niet wetende dat
dit voertuig één van de beroemdste
van Rotterdam zou worden en met
haar antieke aanzicht tot 1973 deel
uitmaakte van het wagenpark van de
Rotterdamse Brandweer.
Rijden met de Fox
Uiteraard, als men op internet een
beetje googelt komt men de technische
gegevens van de Ahrens Fox vanzelf
tegen. In de praktijk zijn er echter toch
nog wel wat aanvullende aspecten, die
waarschijnlijk niet de moeite waren te
vermelden, onder andere de complexe
bediening.

De Ahrens Fox aan de Zaagmolenkade

Accu leeg
Op een dag, tijdens zo’n controle,
startte de Ahrens Fox niet. De accu
bleek leeg te zijn. Onmiddellijk werd

een beetje naontsteking om terugslag
te voorkomen, gaf ik het sein dat ze
konden gaan draaien. Het viel voor
mijn collega`s Jan Grandia, Sjors
Hoppes en Jan Sjakes niet eens mee de
motor door zijn compressie te krijgen,
totdat ze de slag te pakken hadden en
tot voldoening van allemaal de motor
aansloeg.
Na dit incident vond de leiding van het
zwarte koor, brandmeester Don, het
nodig van tijd tot tijd met de Ahrens
Fox een paar uur door de stad te rijden
om de accu op peil te houden en stratenkennis op te doen.

Aan het werk op de Ahrens Fox

Ik was toentertijd werkzaam aan de
hoofduitrukpost Zaagmolenkade. De
chauffeurs controleerden de uitrukwagens bij elke aflossing van de wacht en
keken of de inventaris compleet was
en de wagens startklaar waren.

het zwarte koor (technische dienst)
ingeseind om voor een nieuwe accu te
zorgen. Tegelijkertijd werd geopperd
de Fox eens aan te slingeren. Aan
boord was een slinger van ongeveer
twee meter lang, met een handvat
voor drie man; twee naast elkaar en
één man aan de andere zijde. Met

Zinkend schip
Door haar grote waterverplaatsing
werd de Fox regelmatig ingezet bij
scheepsbranden, maar bijvoorbeeld
ook bij een hulpverlening in de
oude haven. Daar lag een salonboot
aangemeerd die lekgeslagen was. Met
een paar collega’s, Jan Hartwich, Theo
Soet en Bas Quartel, reden we van de
Zaagmolenkade met de meeste spoed
naar dat zinkende schip; achter de
gereedschapswagen G7 aan, bemand
met Willem Leentvaar, Arie Stellenaar
en Henk de Snoo met als chauffeur
Dirk Slingerland onder leiding van
brandmeester Dekker.
De bemanningsleden stonden reeds
op de wal, de Fox werd in positie
gebracht, we lieten in de kortste keren
twee zuigbuizen in het schip zakken
om met een capaciteit van achtendertighonderd liter per minuut het lek
boven te krijgen.
Maar helaas, het mocht allemaal
niet meer baten. Na een half uurtje
zakte het schip, alsof die de geest gaf,
naar de bodem van de Oude Haven,
hangend aan zijn trossen, met het
dekhuis nog half schuin boven water,
nagestaard door ons hulpverleners.

De Ahrens Fox 5

Het goede doel
De Ahrens Fox werd ook gebruikt
als blikvanger tijdens een collecte

voor de kankerbestrijding. Er werd
gevraagd of we wilden meewerken
door op een zaterdag als vrijwilliger
door de straten van het Oude Noorden
en Kralingen te rijden, vooraf gegaan
door brandwachten met een gespannen
springzeil en een geluidswagen.
Via de geluidswagen werd gevraagd
de donatie`s in het springzeil te
deponeren of vanuit de ramen het geld
erin te werpen. Toentertijd kon dat
allemaal nog, doordat het autobezit
minimaal was, de straten waren leeg
en er was ruimte genoeg. We waren de
gehele zaterdag bezig geweest om met
een slakkengang door de Raephorststraat, Bloklandstraat, Zwaanshals,
Zaagmolenstraat, Oudedijk enz. te
gaan, vergezeld door het geluid van de
Fox, waardoor de kopjes in de servieskasten stonden te rammelen.
Het is ongelooflijk hoe vrijgevig de
mensen in het Oude Noorden waren.
Telkens moest het gedoneerde geld uit
het springzeil gehaald worden.
Na afloop zijn we met z’n allen ergens
wat gaan drinken, uiteraard op eigen
kosten en met een voldaan gevoel
huiswaarts gegaan, nadat ik de nu
legendarische Ahrens Fox terug naar
de kazerne aan de Zaagmolenkade had
gereden.
Cees van Yperen
c.yperen1@chello.nl

Veteranenspeld van de brandweer
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Concept Uitvaart

HELPT U MEE?

010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent geen kunst!
•
•
•
•
•
•

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

Het onderwijs heeft u nodig!
Bent u in het bezit van
een onderwijsdiploma?

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Wilt u een steentje bijdragen aan
het lerarentenkort en bent u
bereid om uw pensioen te
combineren met het
helpen van scholen?

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

.

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

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
CU

Meer dan 1 miljoen lezers!

SCHRIJF U IN BIJ
DIT IS WIJS!
010 - 800 10 10

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

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

ikhelpmee@ditiswijs.nl

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

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

NIEUW IN NEDERLAND

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

per m incl. btw
2

normaal 35.

95

nu

15.

95

www.ditiswijs.nl

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

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

625.

excl. montage, incl. btw

vanaf

-

LAMELPARKET
LAMINAAT
XXL
RUSTIEK EIKEN
EXTRA BREED & LANG
MET KLIK
VERBINDING

19 cm breed, 14 mm dik,
3 mm toplaag,
gerookt naturel geolied.

van 63.95 voor

28.

per m2 incl. btw

95

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

adcommunicatie.nl

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

10 mm dik,
in diverse hout decoren,
klasse 33, met topclick.
per m2 incl. btw van 32.95 voor

17.

95

PLAK
PVC
LANDHUISDELEN
2 mm dik, slijtlaag
0,30 mm, leverbaar in
8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw van 29.95 voor

14.

95
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Freek van der Lee en de ‘Gouden Sparta tijd’
Er was eens… oh nee, zo begint een sprookje. Het lijkt ook wel
een sprookje, als je ziet dat Sparta in enkele jaren achter elkaar
tweemaal de KNVB-beker won en éénmaal landskampioen werd.
Freek van der Lee is de middenvelder die deze ‘Gouden Sparta
tijd’ actief meemaakte. Samen met Piet de Vries en Volendammer Jannie (in Rotterdam werd hij Jan genoemd) Schilder vormt
hij het nu nog levende trio uit deze glorietijd.
“Toen ik op m’n elfde naar Xerxes
ging, woonden we in de Adrianastraat”, herinnert de 83-jarige zich
nog goed. Het Xerxes-veld was toen
aan de Kanaalweg, niet echt naast
de deur. “Mijn vader was zeeman
en dus weinig thuis. Maar zijn club
was Xerxes, dus daar viel niet over te
praten”, lacht Freek. “En ik vond het
prima. Een stukkie ﬁetsen, dat was
gelijk een goeie training.” Hij speelde
bij de Zebra’s met onder andere Coen
Moulijn, die twee jaar jonger was, de
gebroeders Coen en Hans Rijshouwer,
Jan Middeldorp en Pim Visser.
In 1954 begon het getouwtrek om
de betere voetballers, na invoering
van het betaald voetbal. Hij was door
Sparta-voorzitter Jos Coler en trainer
Dennis Neville meermaals bekeken en

daar rolde een mooi contract uit. Sparta was aan het hamsteren. Het kocht
gelijktijdig met Van der Lee, Bep Zaal
van Feyenoord, de ‘reus’ Jan Schilder
van Volendam en Joop Linstee van
SVW uit Gorkum. Die nieuwkomers
speelden in het tweede en zaten in
Het Kasteel op de tribune toen Sparta
de legendarische wedstrijd tegen
DOS speelde waarbij de aftrap werd
gedaan door de Amerikaanse seksbom
Jayne Mansﬁeld. Beide aanvoerders,
Rinus Terlouw en Frans de Munck,
kregen van haar een zoen recht op de
mond. Of het daar nou aan lag, maar
de anders zo betrouwbare ‘rots in de
branding’ Terlouw raakte die middag
geen bal - men zei toen gekscherend
dat hij wél andere ballen had geraakt en Sparta verloor met 7-1.

Het team dat kampioen van Nederland (1959) werd. Staand v.l.n.r. Trainer Dennis Neville, Tonnie
van Ede, Wim van der Gijp, Joop Daniëls, Piet de Vries, Tinus Bosselaar, Ad Verhoeven.
Gehurkt: Andries van Dijk, Jannie Schilder, Freek van der Lee, Bep Zaal en Hans de Koning.

Dennis Neville
Hét signaal voor trainer Neville de zaken drastisch om te gooien. De week
na het Mansﬁeld-echec, op 20 oktober
1957 stonden de nieuwkomers in de
basis en de ‘Gouden tijd’ begon. Dat
seizoen won Sparta de KNVB-beker
door in de halve ﬁnale Feyenoord
in de Kuip met 3-1 te verslaan. In
de ﬁnale waren ze in het Olympisch
stadion de baas over Volendam (4-3).
Eén jaar later werd Sparta kampioen
van Nederland en haalde de kwartﬁnale van de Europacup 1. Daarin werd
de beslissingswedstrijd in Londen
verloren van Glasgow Rangers. In
1962 won Sparta met Freek wéér de
KNVB-beker door DHC in de ﬁnale
te verslaan. En al die grote successen
maakte Van der Lee ook een beetje
brutaler. “Ik speelde in het Bondselftal
en was eerder gekozen voor de selectie
van Jong Oranje. Ad Verhoeven en
Hans de Koning zeiden tegen mij dat
ik wat extra centjes moest vragen. Ik
trok de stoute schoenen aan en vroeg
aan de penningmeester om 1500 gulden extra. Hij zei me dat ‘ie daar niet
aan kon beginnen, terwijl ik zeker wist
dat anderen het wel hadden gekregen.
Ik was Spartaan en was graag gebleven. Nu ging ik op de transferlijst en
zat ik veertien dagen later bij ADO.
Daar kreeg ik dat extraatje wél.”
Ernst Happel
In Den Haag maakte hij een mooie
tijd mee. Hij speelde er van ‘63 tot
‘68 met Ernst Happel als trainer. In
de Verenigde Staten was in 1967 de
Amerikaanse voetbalbond opgericht
en ADO deed daar onder de naam
‘San Francisco Golden Gate Gales’
mee aan een demonstratiecompeti-

Freek spelend voor ADO, in duel met Piet van Miert van Sparta.

tie met diverse buitenlandse clubs.
“Bolton Wanderers deed mee, een club
uit Brazilië en nog een aantal waarvan
ik zo gauw de namen niet meer weet.
We waren acht weken onafgebroken
in The States en speelden er dertien
wedstrijden. Geweldig en de bonussen
waren prima”, lacht Freek ondeugend.
In 1968 zat het voetbal in de top erop.
Van der Lee, ook een tijd gekweld
door een liesblessure, zakte naar het
tweede en vond het mooi geweest.
Hij begon als trainer/speler bij HOV
in de eerste klasse. Hij zou er vijf jaar
blijven, maar zag al snel dat die dubbelfunctie niet ideaal was. “Dat gaat
eigenlijk niet. Je neemt niet de juiste
beslissingen en je medespelers zien je
niet als leidinggevende trainer.” Het
volgend seizoen werd hij alleen trainer
van HOV en slaagde er met ‘bikkels’
als Arris de Bruijn, Bep Hoek, Boy
Balkhoven, René Reijnders en Arie
Huizer in promotie naar de eerste
klasse te bewerkstelligen. Destijds de
hoogste amateurafdeling. Van der Lee

maakte als trainer daarna een rondje
langs de Rotterdamse velden. Hij vertrok naar de Crooswijkse concurrent
HION en na twee seizoenen naar RFC.
Twee roemruchte clubs die er, jammer
genoeg, al jaren niet meer zijn. Daarna
genoot het pas naar de hoofdklasse
gepromoveerde Neptunus (1977), van
zijn motiverende leiding. De Drietanders handhaafden zich onder hem in
de hoogste klasse en nadat Van der
Lee was vertrokken naar Spijkenisse,
zakte Neptunus weer terug naar de
tweede klasse. Tot 1994 bleef Van der
Lee het trainersvak trouw. Hij werkte
bij Nieuwerkerk, Zwervers Capelle,
Leonidas om bij DZB zijn loopbaan
af te sluiten. DZB, de club die in 2000
fuseerde met Xerxes. Hij was dus
bijna terug op het oude nest geweest.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

273) Stoomtram op de Coolsingel
tijdens Binnenstadsdag op 17 mei
1980. Wie heeft herinneringen?

Door de lens van Hartog (273-274)
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.
274) Molen aan de Noordschans op 26 mei 1980. Anekdotes of herinneringen zijn welkom via
reinw@telfort.nl
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www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Gratis hulp nodig bij klusjes in huis?
Een vrijwilliger helpt u graag bij
eenvoudige klusjes zoals:
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

NA MEER
DAN
40
JAAR
STOPPEN
WIJ
ERMEE!
STOPPEN
WIJ ERMEE!
STOPPEN WIJ ERMEE!

GEPENSIONEERD STOPPEN

WIJ ERMEE!

UITVERKOOP!

MAAR NOG NIET UITGEWERKT?!
Voor een goede relatie zijn wij op zoek
naar gemotiveerde mensen die
gepensioneerd, of met functioneel
leeftijdsontslag zijn en op projectbasis
minimaal 3 dagen per week, 5 uur op
een dag in de omgeving van Rotterdam
huis-aan-huis lokale heffingen willen
controleren.

NA MEER DAN 40 JAAR

STOPPEN WIJ ERMEE!

WIJ VRAGEN:

• Goede communicatieve
vaardigheden;
• Perfecte beheersing van de
Nederlandse taal;
• Computervaardig;
• In bezit van auto en rijbewijs B;
• Minimaal 3 dagen per week à 5
uur per dag beschikbaar tijdens
het project.

denhil!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lamp vervangen
Schilderij ophangen
Rookmelder plaatsen
Kast in elkaar zetten
Wandbeugel ophangen
Drempel vastzetten
Gordijnen ophangen

v.nl

WIJ BIEDEN:
• Een marktconform

salaris;
• Veel vrijheid en zelfstandigheid;
• Flexibele werkdagen/-tijden.
BENT U GEÏNTERESSEERD?:
Mail uw CV naar info@jobrent.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marijke Kuindersma,
op telefoonnummer: 026-384 05 67.

enzande
Bent u 65+ en wilt u hiervan
maken?
X Meld u dangebruik
aan bij UVV Rotterdam
010 - 413 08 77
eubelen.nl
*

by Vreugdenhil!
Style byStyle
Vreugdenhil!
Style
Vreugdenhil!
Style by Vreugdenhil!
www.stylebv.nl
www.stylebv.nl
www.stylebv.nl
www.stylebv.nl
Ballotstraat 51 ‘s-Gravenzande
Buijs Ballotstraat 51Buijs
‘s-Gravenzande

Buijs Ballotstraat 51 ‘s-Gravenzande
XTel.
Buijs Ballotstraat 51
‘s-Gravenzande
XTel.
0174 41
X
XTel.
0174
41 79
79 47
47
X 0174 41 79 47 X
E-mail info@vreugdenhilstijlmeubelen.nl
XTel.
0174
41 79 47 X
E-mail
info@vreugdenhilstijlmeubelen.nl
E-mail
info@vreugdenhilstijlmeubelen.nl
E-mail info@vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.

Style by Vreugdenhil!

mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers, ruime badkamers, midden in de natuur en

Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging

All inclusive verzorging. Vakantieweken
2019:
www.stylebv.nl
Vakantie bungalows in
Noord Brabant, Overijssel en Friesland
12 april t/m 19 april
Van 725,00 voor: €
Dongen (N.Brabant)
24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesl. (za t/m vr)
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel
11 t/m 18 september Lemele Overijssel
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland

Prijs per
persoon

595,00
€ 850.00
€ 850.00
€ 825.00
€ 695.00
€ 850.00
€ 750.00
€ 695.00
€ 675.00
€ 825.00

Buijs Ballotstraat
1 p. in 2 pers. Prijs per
beschikbaar 51 ‘s-Gravenzande
Een aantal van onze
kamer toeslag (echt)paar XTel.
voor ……
is al
0174 41vakantieweken
79 47 X
€ 75.00

xxxxxx
xxxxxx
€ 100.00
€ 80.00
xxxxxx
xxxxxx
€ 75.00
€ 75.00
€ 100.00

volgeboekt en staan dus
€1190,00
E-mail info@vreugdenhilstijlmeubelen.nl
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1390,00
€ 1600,00
€ 1400.00
€ 1400,00
€ 1400,00
€ 1650,00

8 gasten
6 gasten
7 gasten
3 gasten
2 gasten
7 gasten
6 gasten
12 gasten
11 gasten
8 gasten

ook niet meer in deze
lijst.
Ook het aantal rolstoelplaatsen is beperkt.
Wees dus op tijd met
reserveren anders is de
kans groot dat er geen
plaats meer is.

(meer dan de 65 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! )
Wij verzorgen: . . . . . (bijna) alles :

* Vervoer van deur tot deur
• De thuiszorg en de medicijnen.
• Alle excursies incl toegangsprijzen.
• Alle maaltijden, drinken enz.
• Activiteiten binnen en buiten.
• Grote en gezellige woonkamers.
• Alle kamers met “prive” badkamer
• oproep- en alarmeringssysteem.

O ndersteuning B egeleiding Z org
* Hoog-laag bedden mogelijk
* Verpleegkundige 24 uur aanwezig
* Mooi wandelterrein en natuur
* 1 en 2 persoonskamers
* maximaal 10-12 gasten p. week
* En alles zonder extra kosten

U kunt uw portemonnee thuislaten
OBZ Vakanties,
Mozartlaan 67,
3335 AG Zwijndrecht
078-842 37 04
06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl
info@obzvakanties.nl
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Molestatie ‘moffenmeiden’ na de Bevrijding
De mishandeling en vernedering van zogenaamde ‘Moffenmeiden’, na de bevrijding van de Duitse
bezetting, was 23 oktober 2018 onderwerp van ‘Standpunt’ op Radio NPO1. De vraag werd gesteld,
of deze walgelijke gebeurtenissen 73 jaar na dato aanleiding moeten zijn voor de overheid om excuses aan te bieden aan de slachtoffers of hun nabestaanden, zoals dit wordt voorgesteld door de
Stichting Werkgroep Herkenning. De uitslag van de was, dat 26 procent het daarmee eens was en
74 procent oneens. Ik behoor tot de laatste categorie en zal uiteenzetten waarom.
Op 10 november 1944 was ik 17 jaar
oud toen Rotterdam werd getroffen
door de razzia, waarbij 50.000 mannen
tussen 17 en 40 jaar door de Duitsers
werden weggevoerd om slavenarbeid
te verrichten in Duitsland. Mijn ouders
en ik besloten dat ik moest onderduiken, ondanks het feit, dat gedreigd
werd met de doodstraf. Mijn vader
had in onze kleine woning in de Justus
van Effenstraat reeds maanden tevoren
een slimme “geheime schuilplaats”
gemaakt in een loze ruimte boven een
werkkast aan het eind van een gang
met een scharnierend deurtje, dat was
behangen met hetzelfde behang als de
gangmuren; een perfecte camouflage.
Ik heb daar de gehele dag, met mijn
lange magere lijf opgevouwen, in
gezeten. Ik zweette peentjes en bleef
muisstil toen een Duitser ons huis en
ook de kast doorzocht. Later kwam
hij nog een keer terug. Toen hij het
opgemaakte bed in mijn slaapkamer
zag, hoorde ik hem roepen “Gibt es
hier zwei Kinder?” Mijn moeder, die
goed Duits sprak, zei dat haar zoon
van 15 jaar bij een boer in Friesland
was ondergebracht. Gelukkig speelde
mijn kleine zusje het spel mee.
Bang
Ik bleef de gehele hongerwinter ondergedoken. De eerste maand kwam ik
helemaal niet naar buiten. Mijn ouders
veinsden, dat ik ook was meegenomen, omdat verraad door de buren niet
denkbeeldig was door angst of jaloezie. Onze buurvrouw was zo bang, dat
ze zelfs haar 16 jaar oude enige zoon
met de Duitsers had weggestuurd.
Verzetsdaad
Ik heb dus de ijskoude hongerwinter
aan den lijve ondervonden en haatte
de Duitsers als de pest. Mijn vader
was kapper in het Zuiderziekenhuis.
Behalve de normale patiënten moest
hij ook Duitse soldaten en officieren

knippen en scheren, alsmede gewonde
of zieke verzetsstrijders, die streng
werden bewaakt in een aparte zaal.
Zij vroegen aan mijn vader of hij
boodschappen naar buiten wilde
smokkelen, maar hij werd bij in- en
uitgaan van de zaal grondig gefouilleerd. Toch vond hij een oplossing. In
een holle scheerkwast smokkelde hij
boodschappenbidjes mee, die ik de
volgende dag op bepaalde adressen
moest bezorgen. Dat was niet zonder
gevaar, omdat ik als bijna volwassen
jongen nogal opviel in een omgeving
met zeer weinig mannen. Zo heb ik
toch nog een piepkleine bijdrage kunnen leveren aan het verzet.
Spontane straatfeesten
De bevrijding werd hartstochtelijk gevierd. Maandenlang waren er spontane
straatfeesten met bekende en minder
bekende artiesten en zangers met o.a.
het populaire liedje “Trees heeft een
Canadees”.
Maar er werd niet alleen gefeest. De
woedende bevolking richtte zich terecht op de NSB’ers en hun trawanten,
de landverraders, die met de Duitsers
hadden geheuld en actief hadden
meegewerkt aan hun misdaden. Ik zie
nóg voor me hoe een peloton NSB’ers,
voorafgegaan door burgemeester
Müller, de Justus van Effenstraat in
marcheerde, begeleid door mannen
van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) in hun overalls en met soldatenhelmen. De NSB’ers werden in het
centrale badhuis ontluisd en behandeld
met ontsmettingsmiddel tegen schurft.
Zij werden beschimpt en uitgejouwd,
maar de vreugde was nog groter, toen
zij afmarcheerden met kale koppen,
die geheel geel zagen van de ontsmettingsmiddelen.
Burgemeester Müller droeg een mooi
Harris tweed kostuum met plusfours;
wij liepen in vodden... Later werd hij

veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.
Vernederend
Een heel ander verhaal is het vernederende lot van meisjes en vrouwen, die
omgang hadden met Duitse soldaten,
de zogenaamde ‘Moffenmeiden’. Al
kort na de bevrijding werden zij gillend en spartelend over straat gesleept.
gemolesteerd, geslagen, geschopt,
kaalgeschoren en besmeurd met verf
in een soort volksgericht. Zij werden
op karren of bakfietsen rondgereden en tot op het bot vernederd en
uitgejouwd. Zij stonden er als zombies
bij, met wanhoop in hun doffe ogen.
Een enkeling was trots en lachte de
meute zelfs uit; dat moest ze wel
extra bekopen. Het was een walgelijk
schouwspel, mede omdat de ‘helden’
van de BS erbij stonden en niets deden
om de orde te handhaven. Integendeel,
ze hielpen zelfs mee.
Enkele dagen later, toen de meute
twee heel jonge meisjes uit onze buurt
over de straat sleepten, konden wij dat
niet aanzien en hebben mijn vrienden
en ik ze bevrijd en meegenomen naar
huis. We wisten, dat ze vrij onschuldige korte relaties hadden gehad. Het
werd ons niet in dank afgenomen; we
werden bijna zelf gemolesteerd...
Ik was toen 18 jaar oud; mijn vrienden
een jaar jonger, omdat mijn leeftijdgenoten tijdens de razzia waren
weggevoerd en nog niet terug waren
uit Duitsland. De dag daarna lukte dat
nog een keer met een meisje, maar
het was vechten tegen de bierkaai en,
toegegeven, sommigen waren wel
schuldig en verdienden straf. Maar
die lynchpartijen gingen in tegen
alles, wat mijn ouders me hadden
bijgebracht. Duitse krijgsgevangenen
kregen een betere behandeling.

NSB'ers en Moffenmeiden werden bij de Bevrijding opgebracht door de BS. (Foto: Nationaal
Archief)

Belachelijk
Nu zou de overheid excuses moeten
aanbieden om iets, waar ze part noch
deel aan had en dat vind ik belachelijk. De situatie liep destijds volkomen
uit de hand. Er was geen enkel gezag
of rechtsorde. De BS trad niet op en
bovendien waren niet alle BS’ers
verzetsmensen. Er waren opportunisten bij, die nota bene zelf voor de
Duitsers hadden gewerkt. De politie
had geen enkel gezag, mede doordat
die een kwalijke rol had gespeeld
tijdens de Duitse bezetting en braaf
had meegelopen aan de leiband van de
Duitsers. De meute was gewoon niet
te beteugelen.
Met een variant op het gezegde van de
Republiek Der Verenigde Nederlanden
in 1672 zou ik willen citeren: “Het
volk was redeloos, de regering radeloos, de meiden reddeloos.”
Al met al een beschamende vertoning en een laffe manier om wraak te
nemen op zwakke slachtoffers.
Enkele weken later kwam ik op de
Nieuwe Binnenweg terecht in de
molestatie van een meisje, dat met
een Canadees liep en een ‘Moffenmeid’ zou zijn geweest. Ze lag deels
ontkleed op straat en werd genadeloos
geschopt. Ik kon er niets tegen begin-

nen; de Canadezen evenmin. Het beeld
heeft me lang achtervolgd; zelfs nu
staat het nog op mijn netvlies.
Ware liefde
Overigens had de medaille ook een
andere kant. Soms was er ware liefde
in het spel. Een nicht van mij was
zwanger van een Duitse soldaat,
die daarvan op de hoogte was. Zij
dachten aan trouwen, toen hij naar het
Oostfront werd gestuurd. Ze kreeg nog
éénmaal een brief, maar hoorde daarna
niets meer.
Na de oorlog leerde ze een fijne man
kennen, met wie ze trouwde. Hij
erkende het kind, een zoon, onder zijn
naam. Het was een gelukkig huwelijk.
Vier jaar later kwam de Duitser terug
naar Nederland om zijn zoon te zien
en alsnog te trouwen. Hij was te laat.
Hij was al die jaren krijgsgevangen
geweest in Siberië.
Uitje
Als ik nu terugkijk op die heftige
periode na de bevrijding, heb ik wel
begrip voor de haat en de woede, die
ik zelf ook voelde. Als sprake was van
NSB-meiden, verraad of een arrogante
houding tijdens de bezetting, kan ik er
nog wel mee leven. Maar jonge meisjes, die een ‘uitje’ wilden of vrouwen,
die wilden overleven omdat ze bijna
crepeerden van de honger?
Ik was niet religieus, maar dacht wel
eens aan de bekende Bijbelspreuk
van Jezus “Hij, die zonder zonden is,
werpe de eerste steen.”
Men moet het allemaal hebben meegemaakt om te kunnen oordelen en dan
nog zijn de meningen verdeeld. Maar
nu, 73 jaar na dato, excuses aanbieden
door de overheid? Niet doen!
Martin J. Landman
lanver55@hetnet.nl

Moffemeiden werden op straat kaalgeschoren. (Foto: Het Utrechts Archief, J.H. Broekman)
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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.
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.
yardenhuis Beukenhof • Burgemeester van Haarenlaan 1450
3118 GR Schiedam • T 088 927 2250
yardenhuis.beukenhof@yarden.nl • yarden.nl/beukenhof
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Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

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

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

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12

*indien voorradig

voor betaalbare kwaliteit!
FAUTEUIL
‘MEMPHIS’
zoals afgebeeld
van € 732,-

2 E KERST
D
GEOPEN AG
D
11
.00 - 17.0

0 UUR

PTMD ‘DENVER’
HANGLAMP

Normaal € 169,-

nu voor € 655,-

RELAX FAUTEUIL ‘TWICE’
3-motorig in leder Runner.

nu voor € 135,-

vanaf € 1.895,-

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!
BERGKAST BROOKLYN’
van € 1.299,-

nu voor € 1.199,-

DRESSOIR
‘BROOKLYN’
van € 999,-

nu voor € 899,-

OVADA EETTAFEL
‘BROOKLYN’
van € 999,-

nu voor € 949,-

DRESSETTE
‘BROOKLYN’
van € 1.199,-

nu voor € 1.149,-

BOXSPRING VELDA
MODEL ‘PHYSIO’
Vlak
Elektrisch

nu voor € 2.698,nu voor € 4.398,-

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

22

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.
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Anneke en Hans van der
Meijden vergapen zich aan het
eilandboek. Foto’s Rein Wolters

Lex Braamhorst (foto: Nationaal Archief)

Hersengymnastiek
Af en toe heb ik last van wat andere ouderen ook mankeren. Dan
dwalen je gedachten af naar oude
herinneringen. Naar personen - hoe
zou het met die en die gaan - naar
situaties en ook naar radioprogramma’s.
Vanmorgen dacht ik ineens aan een radioprogramma dat bekend stond als waarschijnlijk
de oudste quiz van de wereld: Hersengymnastiek. De uitzendingen waren te beluisteren op
Nederland 1 en werden uitgezonden door de
AVRO. Halverwege de jaren zestig mocht ik
driemaal aan deze radioquiz meedoen, toen ik
werkte bij de Stad Rotterdam Anno 1720. Een
team van de personeelsvereniging nam het op
tegen een team in de radiostudio in Hilversum
en beide hadden een spelleider. Dat kon Jan
van Herpen zijn of Lex Braamhorst. Ik kan
mij herinneren dat de radiocrew aan de Blaak
te gast was.
Mieke
Een bekende uitdrukking was steeds: Hoe
is de stand, Mieke? Die opmerking verwees
naar Mieke Melcher, die de punten bijhield.
Maar ook toen zij opvolgers kreeg, bleef
de kreet met haar naam in stand. Er werden
interessante vragen gesteld, waarop binnen
enkele seconden het juiste antwoord gegeven
moest worden. Geen multiple choicevragen.
Nee, de antwoorden met je negen teamgenoten moest je zelf bedenken. Ik kan mij er twee
herinneren: als je een boterham over de lengte
in vieren deelt en in de breedte in drieën,
hoeveel stukjes hebben dan geen korstje?
Het viel niet mee daarop meteen het juiste
antwoord te bedenken, in zo weinig tijd. Ook:
waarom valt een ijsbeer nooit een pinguin
aan? Het was een instinker: de een komt voor
op de Noordpool, de ander op de Zuidpool.
Beginmelodie
Er werden ook muzikale vragen gesteld. In
de studio zat daarvoor aanvankelijk Gerard
van Krevelen, later Rudy van Houten,
beiden begenadigd pianisten. In mijn hoofd
klinkt nog steeds de beginmelodie van het
programma, het refrein van Run, rabbit, run.
Dat gaf ook wel het tempo aan waarmee de
vragen beantwoord moesten worden. En nu
ben ik nieuwsgierig hoeveel mensen er herinneringen hebben aan dat programma. Vooral
ook hoe de ervaringen zijn van deelnemers
aan dat programma. Omdat het programma
in 1938 haar eerste uitzending kende en pas
in 1992 haar laatste adem uitblies, moeten
er toch heel wat mensen zijn die met plezier
terugdenken aan die eerste radioquiz die
personeelsverenigingen, sportclubs en andere
teams in zijn ban hield.
John Collee
johncollee@hotmail.com

Krant op de pof
Soms word ik wakker door een nare droom over abonnees die het abonnement op middagkrant Het Vrije Volk niet tijdig betalen. Ik was in 1960 en een paar opvolgende jaren bezorger van ruim tweehonderd kranten op een deel van het Noordereiland. Op vrijdagavond belde
ik bij hen aan om het verschuldigde abonnementsgeld van 59 (alleen krant) of 84 cent (met
Vara-radiobode) te incasseren.
Eerst bezorgde ik aan het eind van
de middag de krant, om daarna te
beginnen met aanbellen en innen. Dat
moest ik niet al te vroeg doen, want
dan was manlief nog niet thuis met
zijn loonzakje. Dan werd geroepen
‘kom morgen nog maar even’ of ‘ik
betaal volgende week wel dubbel’.
Het laatste, dus poffen, was voor mij
als bezorger minder prettig; ik moest
voor niet op tijd betalenden het abonnementsgeld voorschieten.
Op donderdagmiddag kreeg ik van
voorman Henk Spel van krantenrayon 60 de weekafrekening en die
moest de volgende dag - vrijdag op het postkantoor zijn betaald. Als
bewijs moest ik daarna ter controle
het afgestempelde strookje tonen
aan de voorman. Als ik veel poffers
had, bleef er maar weinig over van
de 30 gulden die ik verdiende met
het bezorgen. Doorgaans bleef er
tussen de afrekeningen zo’n 50
gulden pof hangen. Daar kwam een
extra verlies bij als een pofklant
met de noorderzon was vertrokken. Dat betekende fluiten naar
mijn centen. Jaarlijks had je wel
een behoorlijke meevaller aan de
nieuwjaarsfooi. Tegen betaling
van vijf gulden (wat een aasgieren!) verstrekte Het Vrije Volk de
bezorgers wenskaartjes voor het
nieuwe jaar. Die stopte ik niet in de
krant, maar overhandigde ze bij het

Herinneringen ophalen met een goed glas en een boek in de andere hand

ophalen van het abonnementsgeld.
Doorgaans ontving ik iets meer dan
100 gulden. Dat maakte veel goed.
In veel gezinnen werd Het Vrije
Volk gelezen, slechts een klein
percentage kreeg het Rotterdams
Nieuwsblad op de mat. Dat wist ik
van regelmatig contact met mijn
concurrent, die over het hele eiland
net meer dan honderd abonnees
had. We wisselden gegevens uit
over wanbetalers en hen die als
gevolg geen krant meer kregen.
Dan probeerden ze die andere krant
te krijgen, maar daar waarschuwden we elkaar voor. Ik moest er
met een glimlach aan terugdenken
bij de presentatie van het boek
‘Poffen. Verhalen van winkels op

het Noordereiland’. Het zijn zestien
kostelijke en weinig verhullende
verhalen en herinneringen van
nazaten van middenstanders op het
Noordereiland. Ze zijn opgeschreven door Peter Bakker, zoon van
een slijter, die jaren achtereen was
gevestigd op de hoek van Prins
Hendrikkade en Van der Takstraat.
Het is zijn tweede boek over het
eiland in de Nieuwe Maas en is
uitgegeven door De Oude Stad, al
14 jaar uitgever van dit tweewekelijkse magazine voor 50-plussers.
Zo’n 70 belangstellenden kwamen
4 december naar de presentatie van
‘Poffen’ in bruin café ‘t Haventje
aan de Prins Hendrikkade/Sleephellingstraat van uitbaters Gerard

Dringen rond het afgedekte biljart voor een boek met handtekening

Tindal (ex-taxichauffeur) en zijn
vrouw Berry, telg van een bekend
cafégeslacht (zie het boek).
Taboe
Eerder diende een hoektafeltje als
gastvrije plek voor de interviews
die auteur Peter Bakker had met
de nazaten van middenstanders.
Met als leuk detail een bordje aan
de toog dat iedereen welkom is in
het etablissement, maar dat poffen
er taboe is. Het was niet nodig te
voorspellen dat de presentatie zou
uitgroeien tot een reünie, waar
oude bekenden elkaar na jaren troffen. Uitgever Fred Wallast deed het
welkomstwoord en schetste dat het
werk van Peter Bakker bijdraagt
aan het levend houden van de
geschiedenis van het Noordereiland. De auteur gaf aan dat hij veel
plezier beleefde aan zijn speurwerk door het verleden en het in
chronologische vorm opschrijven
van de verhalen en het uitzoeken
van foto’s. Peter Bakker genoot
zichtbaar van het signeren van zijn
werk.
Een van de bekendere middenstanders van het Noordereiland
was zuiververkoper Jan van der
Meijden, in de volksmond een
melkboer. Hij had zijn winkel,
woonhuis en pakhuis op de hoek
van Leliestraat en Burgemeester
Hofmannplein. Hij bezorgde met
een driewielige trapfiets met laadbak zijn producten aan huis, later
met een bestelbus. Van der Meijden
was afnemer van het coöperatieve
zuivelbedrijf de Graafstroom uit
Bleskensgraaf. Van Berkel’s
Melkinrichting (70 werknemers)
had ook twee bezorgwijken op het
Noordereiland: Dave Gijzen en
Aad van Berkel. Dus was het een
Graafstroomeiland, want vrijwel iedereen kreeg melk en aanverwante
artikelen van deze zuivelgigant.
Ik trachtte een paar keer Het
Vrije Volk op de tafel van Jan van
der Meijden te krijgen. Maar hij
weigerde mijn aanbod. Zijn dochter
Anneke (1945) vertelde op de
reünie dat haar vader zwoor bij het
RN vanwege zijn kerkelijke achtergrond. Van die ‘rooie en linkse’
krant moest hij niets hebben. Reageren: reinw@telfort.nl. ‘Poffen’ is
ook te koop in ‘t Haventje.
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In gesprek met de
orthopeden Monteban,
Niggebrugge en Antonis
Medinova Kliniek Zestienhoven is een gespecialiseerde
zorgaanbieder op het gebied van heup-, schouder, knie- en
voetaandoeningen. De orthopeden van Medinova hechten
veel waarde aan persoonlijke aandacht. “We nemen de tijd
om samen met onze patiënten tot de beste oplossing te
komen. Dat is onze passie.”
Gespecialiseerde zorg is samen met persoonlijke aandacht de sleutel tot
succes, zeggen orthopedisch chirurgen Jop Antonis, Marnix Niggebrugge
en Pieter Monteban. “Dit streven wij na in een fijne en toegankelijke
omgeving die aanzet om het beste uit ons vakgebied te willen halen.”
Medinova Kliniek Zestienhoven vindt het belangrijk dat patiënten zich
op hun gemak voelen en zij snel worden geholpen. Daarom zijn de
wachttijden kort. Wie pijn heeft, wil immers snel een diagnose zodat een
behandelplan kan worden gestart.
Artsen Antonis, Niggebrugge en Monteban zijn heupspecialisten. Elk
jaar helpen zij een groot aantal patiënten weer op de been. “Dankzij een
heupprothese krijgen zij hun bewegingsvrijheid terug.” Kwaliteit was
voor de orthopeden een belangrijke reden om te kiezen voor Medinova
Kliniek Zestienhoven. “Medinova is een moderne kliniek die hoog inzet op
vakkennis. Daar heeft iedere patiënt baat bij.”

Waarom Medinova?
100% verzekerde zorg
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Medinova Kliniek
Zestienhoven
Gespecialiseerde zorg en
persoonlijke aandacht.

Behandeling
Om de heupprothese te kunnen plaatsen, wordt eerst de versleten kop in
het gewricht verwijderd. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt ‘schoon’
en passend gemaakt zodat de prothese precies op zijn plek kan vallen.
Al met al duurt de operatie 60 tot 90 minuten. In de meeste gevallen zal
de patiënt één nacht verblijven in het zorghotel naast de kliniek. “Veel
mensen ervaren dit als een geruststelling. De volgende dag gaan zij met
een veilig gevoel naar huis,” zegt chirurg Antonis.
In sommige gevallen, zoals bij leeftijdsrisico of hartaandoeningen, kunnen de
artsen van Medinova Kliniek Zestienhoven besluiten tot een operatie in het
IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel om de zorg voor deze patiënten
te optimaliseren met de extra OK faciliteiten die daar geboden worden. De
klinieken werken al enige tijd tot tevredenheid samen. Na de operatie zijn
de meeste patiënten met behulp van fysiotherapie snel in staat om hun
dagelijkse activiteiten als wandelen, fietsen en traplopen op te pakken.

Korte wachttijden

Kwaliteit

Altijd dezelfde specialist

De patiënt kan met zijn nieuwe heup weer vele jaren moeiteloos vooruit.
Chirurg Monteban: “De heupprothese wordt gemaakt van hoogstaand
materiaal. 90 procent van onze patiënten heeft 20 jaar later nog steeds
veel plezier van de nieuwe heup. Door pech zou een infectie of een breuk
kunnen optreden. In dat geval is het vaak nodig om opnieuw te opereren.”

Onze patiënten waarderen ons met een 8,8 op Zorgkaart Nederland

Heupklachten
Slijtage van het heupgewricht is een veel voorkomende aandoening.
Ouderdom is niet de enige boosdoener, ook een sportblessure, een val
in het verleden of gewrichtsaandoeningen kunnen het kraakbeen in de
heup doen slijten. Als medicijnen en fysiotherapie niet meer helpen, kan
een operatie herstel bieden. De orthopedische chirurgen opereren via de
zogenaamde voorste of achterste benadering. Dit zijn beide succesvolle
methoden die de patiënt zo min mogelijk ongemak tijdens en na de
operatie opleveren. Elke benadering kent zijn voor en nadelen, maar
doorgaans verloopt het herstel voorspoedig.

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam, 010 - 298 98 98

Nazorg
Medinova Kliniek Zestienhoven hecht veel waarde aan goede nazorg.
Chirurg Niggebrugge: “Als kleinschalige kliniek kunnen we extra
service bieden. Dat iedere patiënt een noodnummer krijgt waarmee
direct contact mogelijk is met de behandelend orthopeed, vinden we
vanzelfsprekend.”

www.medinova.com
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TANTE POST
Bijdehandje
We schreven december 1962. Zoals
elk jaar was er voor het personeel van
rederij Van Ommeren een Sinterklaasmiddag georganiseerd in de
grote kantine van het gebouw aan de
Westerlaan. Toevallig was ik, bemanningslid op één van de binnenvaarttankers van Van Ommeren, ook
thuis en kon dus met onze kinderen
mee naar dat feest. Na het zingen
van een riedel Sinterklaasliedjes en
pepernoten rapen mocht één van de
kleintjes bij Sinterklaas op schoot. Het
was een bijdehandje en niet op haar
mondje gevallen. Nu zaten er op veel
zaken, zoals kopjes, bekers, lepeltjes
enzovoorts V.O. logo’s. Sint vroeg aan
de kleine “En hoe vind je het hier?”
Waarop het kind antwoordde: “Heel
erg leuk, hoor!” En ze vervolgde: “Dat
hebben we thuis ook.” En ze wees op
een tafeltje waarop kopjes en bekertjes
stonden. Waarop de zaal in een deuk
lag, maar de ouders het schaamrood
op de kaken kregen…
Nico van der Meer
Nieuwe Schoorseweg 1
4423 PG Schore
0113-344416
njvdmeer@zeelandnet.nl
Vrolijk 100 worden
Wat altijd opvalt tussen oude Rotterdammers, is dat vrolijke optimisme.
Den Haag is deftig en mooi, maar die
schaterlach, die hoor je daar minder.
Wij zaten gisteren, na de tennis, bij
elkaar in de hal van Victoria. En
de een na de ander begon over de
gezelligheid als je iets ging drinken
bij Rutecks of Heck, bij Termeulen
of bij Scheffer op de Lijnbaan. De
vraag was: “Waar zat Rutecks ook al
weer precies?” En het leek wel of ik
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Opgeruimd staat netjes
September 1965 bevond ik mij in uniform op het Centraal Station. Een vertegenwoordiger van de Roteb verzocht mij de
tekst de ruggen van deze mannen te ‘inspecteren’. Eerste-jaarstudenten van de Nederlandse Economische Hogeschool
(sinds 1973 Erasmus Universiteit) maakten zich verdienstelijk in het hanteren van de bezem. Met huid, doch zonder haar,
hadden zij zich van deze
taak gekweten. Na het
beëindigen van hun inspanningen was het trottoir van
het Centraal Station glad
gelijk hun hoofden.
Eva van Dijk
e.vandijk8@chello.nl

het oude spreekwoord weer hoorde
zingen: “Het is een pest die mist, maar
hij trekt wel op die mist.”
Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl
Oorlog
Graag wil ik reageren op twee onderwerpen in De Oud-Rotterdammer van
27-11-2018. Ten eerste het verhaal in
Tante Post (waarom trouwens geen
Ome Post; zie discussie m/v) van de
heer J. Elbers. Terecht is hij verontwaardigd, vind ik, over het entreegeld
dat hij moest betalen. Die prijs heeft
hij in de oorlogsjaren al ‘betaald’. De
onzinnigste toestanden in Nederland
worden (soms fors) gesubsidieerd,
maar dit niet: ronduit belachelijk en
over welk bedrag praten we dan eigenlijk? Zelf heb ik een aantal concentratiekampen in Duitsland bezocht
en helaas ook hier (knarsetandend)
entreegeld moeten betalen.

Leonidas
Wie of waar sloeg wethouder Roel Langerak op 24 december 1962 deze
eerste paal, was de vraag die wij stelden bij foto 272 in de rubriek ‘Rotterdam
gefotografeerd’ in DOR van 27 november. “Volgens mij bij de bouw van de
kantine van voetbalvereniging R.K.S.V. Leonidas aan het Erasmuspad. Ik
herken van links naar rechts Leo Lap, Aad van der Mijn (voorzitter), Piet Lap
(erevoorzitter) en Han Tabbers (o.a. wedstrijdsecretaris).’’
Aad Bronmans (a.m.bronmans@kpnmail.nl)

Ten tweede; het verhaal bij het boek
‘Target Rotterdam’. In het verhaal
bij het boek wordt aangegeven dat de
Britten hun bommen bedoeld hadden
voor de werf Wilton-Feijenoord.
Algemeen wordt gesteld dat het de
Amerikanen waren die hier de fout in
gingen, dat het wellicht Britse bommen waren, is niet relevant. Het maakt
de vele burgerslachtoffers natuurlijk
niet meer uit wie het deed, maar graag
duidelijkheid. Of is alleen de tekst bij
het boek niet correct?
D.E. Wuister
dewuister@hotmail.com
Prins van Hilledijk
Met belangstelling het artikel over
Bram van Leeuwen in DOR van
27-11-18 gelezen. Ik heb ook nog een
herinnering aan de heer Van Leeuwen.
Als jong maatje van circa 22 jaar
solliciteerde ik omstreeks 1957 bij het
Nederlands Talen Instituut (NTI) voor
de functie van correspondent Nederlands. De bedoeling was schriftelijke
contacten te onderhouden tussen de
studenten en de docenten. Ik werd op
een avond hartelijk ontvangen door de
heer Van Leeuwen zelf, aan de Avenue
Concordia. Hij woonde toen ‘boven de
zaak’ en ik herinner me nog dat ik binnenkwam in een zeer ruime kamer, inderdaad met een vijver met klaterende
fontein en vissen (of dat kaaimannen
waren, waarover het artikel in de krant
rept, weet ik niet meer), wat erg veel
indruk op mij maakte. Bram had ook
een huisbediende, die koffie serveerde.
De man heette Martin en liep rond in
een gestreept jasje. Ook dat vond ik
opmerkelijk en chique. Ik weet nog
dat Bram van Leeuwen destijds met
zijn NTI begon in een bovenhuis in de
Herlaerstraat, in het oude Noorden van
Rotterdam, een zijstraat van de Agniesestraat waar ik destijds woonde.
Het ging de heer Van Leeuwen aardig
voor de wind, getuige het feit dat hij
niet alleen het NTI, maar ook zijn
postorderbedrijf, Lekturama, en nog
enkele andere vestigingen later voor
vele honderden miljoenen guldens

verkocht aan Anton Dreesmann, de
toenmalige topman van het VENDEXconcern. Van al dat geld kocht Van
Leeuwen niet alleen een kapitaal jacht
met de bekende gouden kranen, waar
hij niet alleen bekende figuren uit de
‘beau monde’ uitnodigde om een paar
dagen te komen logeren, maar ook
een eenvoudig kruidenvrouwtje als
Klazien uit Zalk. Zo was hij ook wel.
Dat vele geld bezorgde hem ook een
titel van een Frans prinsdom dat allang
niet meer functioneerde en hij ging
tenslotte door het leven als ‘Prince de
Lignac’. Wat je al niet met veel geld
kan bereiken in het leven. Tot slot:
met de functie van correspondent is
het niets geworden, de honorering
bleek nogal karig en mijn ambities
lagen toch wat hoger.
Kees van der Sijs
Barendrecht
0180-616086
sijs@planet.nl
Moffenmeiden
Een reactie op de ingezonden brief
over ‘Moffenmeiden’ in DOR van
27 november. Met alle respect voor
mevrouw P.B. Bakker, was de werkelijkheid iets breder en genuanceerder.
Er speelde meer dan liefde, hoererij
en nazi-sympathieën. Bijvoorbeeld de
hongerwinter in Rotterdam, zelf aan
den lijve ondervonden. Heel veel zogenaamde moffenmeiden hebben hun
ouders, broers, zusters van de hongerdood kunnen redden, soms hun eigen
kinderen. In dat soort situaties heb je
niet veel aan een moreel kompas. Ik
heb zelfs iemand horen redeneren dat
het riekt naar landverraad. Gaat mij
veel te ver. Excuses voor wat? Ik vond
het mensonterend dat kaal knippen
en het werd hoofdzakelijk uitgevoerd
door lafaards, zwarthandelaren, en
zogenaamde verzetsstrijders. Die
kwamen na de capitulatie als ratten uit
de holen. Ik was er zelf bij, niet van
horen zeggen.
Joop Hitsert (84 jaar)
Hitsert001@hetnet.nl

Sinterklaasfeest
Ook ik heb de fijnste herinneringen
aan Sinterklaas. In 1951 was ik 10 jaar
en geloofde nog helemaal in de goedheiligman. Mijn moeder had het voor
elkaar. Sinterklaas zou bij ons thuis
komen. Bevend zaten we op de bank,
naast mij mijn vriendinnetje, een
nichtje en twee neefjes. Daar was hij!
Toch raar dat hij precies wist dat ik
nooit brood wilde halen, veel moeite
was dat eigenlijk niet, we woonden
boven de bakkerijen van Jansse op de
Maashaven. Hoewel ik nog in Sinterklaas geloofde had ik toch iets gezien
in hem, want de volgende dag zei ik
tegen mijn moeder: “Sinterklaas had
net zulke lieve ogen als papa.” Maar
het drong niet echt tot mij door dat het
ook echt papa was. Toen Sinterklaas
weg was, kwam de grote zinken teil
vol cadeautjes. Als volwassenen
vierden we nog altijd Sinterklaas
thuis. Mijn vader maakte ellenlange
gedichten. Je werd vanuit de warme
woonkamer naar de koude slaapkamer
gestuurd, dan moest je in een beetje
enge kast kijken en daar vond je weer
een ellenlang gedicht. Dat was voor je
moeder, dus terug naar de woonkamer
waarin in het gedicht het cadeau voor
mijn moeder werd onthuld. Een strijkplank; ik heb hem nog steeds. Mijn
herinneringen aan onze Sinterklaasvieringen zijn heerlijk en dat neemt
niemand me af. Ook niet diegenen
die nu zo nodig moeten roepen dat
het met racisme en slavernij te maken
heeft. Het is een kinderfeest, laat het
dat blijven.
Willy Laporta-Osseweijer
wilanto@kpnmail.nl
Zwarte Piet
Ik ben blij dat Gerard Cox even
aandacht besteedde aan Zwarte Piet.
Inderdaad is volgens de geschiedenis
Zwarte Piet geen neger of Surinamer,
maar een Moor. In de achttiende eeuw
werden zij al gemeld in de geschiedenis van het Sinterklaasfeest, een feest
voor kleine en onschuldige kinderen. Vanuit Venetië, waar de Moren
woonden, is er nog een overheersing
geweest in Spanje. En zo ongeveer, ik
was er zelf niet bij, is het verhaal in de
wereld gekomen van ons Sinterklaasfeest. Ik kan mij gruwelijk ergeren aan
negatieve mensen, die altijd en eeuwig
kritiek hebben op anders denkenden.
Zelf sta ik open voor de mening van
alle mensen, ook die waarvan de verre
voorouders niet uit Nederland kwamen. Maar er zijn grenzen en feesten
als Sinterklaas en Kerstfeest zijn er en
zullen altijd blijven.
P. Stok
dhr.p.stok@gmail.com
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Bep en Sonja, die daar een zustersflat
deelden. Misschien kan ze er via deze
krant achter komen! Alvast bedankt!
Isabel Warning
Isabelwarning@hotmail.com

Wie smikkelen daar?
Wat zitten deze vijf jongedames lekker te smikkelen! Enne, uiteraard met een
glas wijn erbij. Wij zien het binnenterras van café De Consul (Westersingel),
anno midden jaren negentig. Persfotograaf Jan van der Ploeg schoot met zijn
camera op het juiste moment. De dames hebben duidelijk lol…Het bedienend personeel achter de bar ontgaat de fotoshoot. Het aantal eetcafés is in
onze stad het laatste decennium alleen maar toegenomen. Deze nieuwe trend
wordt minutieus beschreven in mijn nieuwe boek, deel 5 Rotterdamse Cafés.
Het moet duidelijk zijn dat deze foto wordt meegenomen in het boek. Om de
historie te duiden, ben ik nieuwsgierig naar de dames. Wie, oh wie zaten daar
toen aan tafel? Graag een belletje (06-18849644) of een mail aan: jorisboddaert@gmail.com

Vliegshows
Recent stond vliegveld Zestienhoven
weer eens in de belangstelling in De
Oud-Rotterdammer. Ik wil graag
weten of er mensen zijn die nog wat
kunnen vertellen over de spectaculaire vliegshows op Zestienhoven in
de jaren vijftig en zestig, die naar ik
meen werden georganiseerd door de
studentenvereniging van de TU Delft.
Het stond, op de zaterdagen dat er
een show was, letterlijk zwart van de
mensen rond het vliegveld. Ik denk
omstreeks 1980 werd er, na jaren, nog
een laatste show gehouden, maar ik
kan me er in de jaren vijftig en zestig
diverse herinneren. Alle bekende
stuntteams van de diverse luchtmachten uit Frankrijk, Engeland en Italië
deden mee en gaven spectaculaire
shows ten beste, er werden bombardementen uitgevoerd, klassieke Spitfires
scheerden over, de allereerste DC8
van de KLM kwam op de eerste vlucht

zeer laag over, waardoor je horen en
zien verging. Dat laatste was, denk
ik, de reden dat het niet meer mocht,
dankzij een stel zeurpieten in het nabij
gelegen Overschie die niet tegen wat
herrie konden. Zelf was ik in de jaren
zestig nog jong, maar ongetwijfeld
leven er nog mensen die bij de organisatie betrokken waren en er alles over
kunnen vertellen, en misschien zijn
er ook nog oude programmaboekjes,
foto’s of flyers met het programma.
Teun v Driel
j.driel5@chello.nl
Riet van Vugt
Mijn ‘tante’ Bep Hillier (destijds nog
Bep Voets) zoekt Riet van Vugt. Zij
waren beiden verpleegkundige in het
ziekenhuis van Rotterdam. Riet zal
ongeveer 80 zijn nu. Tante Bep meent
zich te herinneren dat Riet is getrouwd
met Jan van Peelen, de buurman van

Biografie
Ik werk aan een biografie over een
dame, ooit in Rotterdam woonachtig.
Haar zoon werkte tijdens de oorlog
in café du Lion d’Or aan de Bergweg
369. Het café zou tijdens die periode
een beruchte plek geweest zijn, aangezien NSB-ers en mannen van Groep
10 er graag een borrel dronken. Het
verhaal gaat dat er, waarschijnlijk half
september 1944, in de kelder mensen
geliquideerd zijn. Ik wil daar graag
meer over weten, maar afgezien van
orale historie is er verder niets over terug te vinden. Weet iemand misschien
meer, of kan iemand mij in contact
brengen met mensen die ervan op de
hoogte zouden kunnen zijn?
Kim Heijdenrijk
06-10278150
info@kimheijdenrijk.nl
Monsterboekjes
Mijn opa stapte in 1910 op zijn eerste
boot. Zijn eerste boot die bij ons
bekend is, is de ss Rindjani in 1911 en
wat later de ss Noorderdijk 1913. Zijn
fijnste boot was de Jonge Willem. We
hebben er nog diverse aanmonsterboekjes en persoonsbewijzen, fotokopiën van schepen en beschrijvingen
van. Heeft u er interesse in, dan willen
wij die afstaan. Mail mij, kleindochter
Marijke in Schiedam.
marijkejorina@gmail.com
Voedselbank zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Rotterdam is een
grote, dynamische vrijwilligersorganisatie, waar per week zo’n 60.000 kilo
etenswaar wordt herverdeeld onder
gezinnen die het (even) niet breed

hebben. Met liefde en toewijding
zorgen vrijwilligers dat daarvan 7600
gezonde en gevarieerde pakketten
worden samengesteld.
Maar er gebeurt meer op de locatie in
de Keilehaven. Naast een kantoor is
er een flink distributiecentrum. Daar
arriveert voedsel, wordt het tijdelijk
opgeslagen, maar ook vaak weer
verder vervoerd. Daar komt heel wat
bij kijken. Door overschotten van
supermarkten en telers opnieuw te
verdelen, bestrijden de 400 vrijwilligers van de Voedselbank armoede in
Rotterdam, maar ook ver daarbuiten.
Tegelijk wordt verspilling tegengegaan, waardoor het milieu minder
wordt belast.
De Voedselbank Rotterdam levert ook
aan zo’n 27 collega-voedselbanken.
Daarvoor is een degelijk wagenpark
nodig, brandstof en natuurlijk een
goede logistieke planning. Door
fondswerving, donaties en de juiste
vrijwilligers lukt het dit volgens de
wettelijke normen uit te voeren.
Bij de Voedselbank Rotterdam is
iedereen vrijwilliger, inclusief de directie. Dat zorgt voor een hecht team,
dat op elkaar rekent en van aanpakken weet, want elke ochtend worden
zomaar 700 boodschappenkratten
gevuld. Net als veel andere vrijwilligersorganisaties wordt de Voedselbank
Rotterdam steeds professioneler. Zoals
de voorbereidingen die op dit moment
getroffen worden voor vernieuwing
van de logistieke software. Hiermee
kan actueler ingespeeld worden op de
actualiteit.
Bij de Voedselbank Rotterdam draait
alles om vrijwilligers. Zij zijn van
levensbelang voor de organisatie en
in het bijzonder voor de kwaliteit van
de voedselpakketten. Iedereen kan
iets betekenen in dit intensieve proces
en is van harte welkom een keer te
komen praten over welke functies er
beschikbaar zijn. Kunt u een handje
helpen? Omdat de Voedselbank een
relatief groot bedrijf is, hebben we
vrijwilligers nodig op allerlei gebied.

Naast de mensen die de voedselpakketten samenstellen in onze productieruimte hebben we ook planners nodig
om de zaken voor te bereiden, alsmede
chauffeurs met groot en klein rijbewijs
voor de distributie van de pakketten
en het ophalen van de grondstoffen.
Winkelpersoneel voor onze kringloopwinkel en magazijnmedewerkers. Om
dat allemaal goed te laten functioneren
hebben we op de ondersteunende
afdelingen, zoal ICT, Financiën,
Fondsen- en voedselwerving, Cliëntenadministratie en personeelszaken
eveneens gekwalificeerde vrijwilligers nodig voor de lopende zaken
en projecten. Op dit moment heeft de
Voedselbank vooral leidinggevenden
nodig, die in staat zijn de werkzaamheden van kleine groepen vrijwilligers
te coördineren. Dat aantal kan variëren
van enkele vrijwilligers, die een
specifieke taak hebben, tot groepen
van 20 vrijwilligers, die zich met
in- en ompakwerkzaamheden bezig
houden. Als één van de bovenstaande
activiteiten je aanspreekt kijk dan eens
op onze website www.voedselbank.
nl of neem contact op met de afdeling
personeelszaken van de Voedselbank
010-727 1071.
PUZZELPRIJSWINNAARS
De oplossing van de kruiswoordpuzzel
in het vorige nummer van De OudRotterdammer luidde: De donkere
dagen voor Kerstmis. Velen
hadden dat weer goed. Uit alle goede
inzendingen hebben we drie winnaars
geloot die ieder twee toegangskaarten
ontvangen voor het zondagochtendconcert van Lenny Kuhr in De Nieuwe
Doelen in Rotterdam op 16 december.
De prijswinnaars zijn: Sonja DekkerRenes, Doreth van Iersel en E.R.
Elshot. De kaarten zijn hen inmiddels
toegestuurd. Op de een na laatste
pagina in deze krant treft u deze keer
de speciale Kerst-logopuzzel aan met
hele mooie prijzen. Inzenden maar
weer! Dat kan tot 10 januari 12.00
uur.

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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Doe mee en win mooie prijzen!
Net als andere jaren hebben we ook dit jaar weer de speciale kerst-logopuzzel , waarmee
u heerlijk kunt gaan puzzelen. In de kerststerren staan allemaal (gedeelten)
van logo’s afgebeeld. De bedoeling is dat u de logo’s herkent en er de
juiste bedrijfsnaam bij zoekt. Dat kan door De Oud-Rotterdammer
heel grondig te bestuderen, door gewoon tijdens een lekkere
kerstwandeling op straat op zoek te gaan of via internet. Om u
een beetje te helpen staan de 28 deelnemende bedrijven ook op
deze pagina. Maar welk bedrijf hoort nu bij welk logo? Als u
alle bedrijfsnamen in de volgorde van 1 tot en met 28 gevonden
hebt, vormt u een slagzin, door telkens in de balk onderaan de
puzzel één letter uit de bedrijfsnaam in te vullen. Welke letter van de
bedrijfsnaam u moet gebruiken, staat in het vakje. Dus als u in vakje
1 bijvoorbeeld het cijfer 8 ziet staan, gebruikt u de achtste letter van de
gevonden bedrijfsnaam.
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europe’s most swinging jazz band since 1945

Bezoek onze
showroom
europe’s most swinging jazz band since 1945
12
op afspraak
www.andersgedenkmonumenten.nl
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837
Bezoek onze
showroom
Neem een kijkje in het14
gastenboek op onze website voor referenties.
15
op afspraak
www.andersgedenkmonumenten.nl
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Gratis parkeren
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Grafstenen • Reinigen • Restauratie • Rotsen • Vervolginscriptie verzorgen

14

15

17
20

19

Maasstad Ziekenhuis
Lammers van Oossanen
De Geranium
Rondje Rotterdam
Bezorging Maasstad
Tandprothetische praktijk Hagen
IWB
Dutch Swing Collegeband
Venrooy Tandtechniek
Restaurant Cathay

Het Welzijnswarenhuis
Opti Jean
Opnieuw en Co
Voorbrood Meubelen
Meubelstoffeerderij Miedema
Hogadent
Arnold Aijkens
Spido
De Suite
Facet eten & drinken
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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 ....
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(voor loszittende o
25
Een perfect
pass

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze
extra 10% lezerskorting! tussen 16 november '18 en 1 januari '19 *
Bungalowpark
de perfecte
*informeer naar Simpelveld
ons aanbod en deis
voorwaarden
bij onzebasis
receptieom te genieten van
de KERST sfeer in Maastricht, Aken of Valkenburg. Kerstmarkten,
de kerst
(stoom)
en zo verder ....
Kruinweg
1 •express,
6369 TZ Glühwijn,
Simpelveldoliebollen
• NL

26

Vrijstaande stoomoven, de ideale aanvulling op uw bestaande keukenuitrusting.
Deze stoomoven is uitgerust met mono stoom technologie: de stoomopwekker bevindt zich
in het waterreservoir en de stoom komt via een inlaatopening in de bereidingsruimte. Het
resultaat is geen smaakoverdracht en gelijktijdig op 3 niveaus koken. De sensortoetsen op het
bedieningspaneel zorgen voor een eenvoudige bediening.

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

16

18

Voor deze speciale puzzel hebben wij een speciale superhoofdprijs. Voor een
van de gelukkigen staat een prachtige Miele vrijstaande stoomoven klaar,
22
beschikbaar gesteld door Arnold Aijkens. Het is de ideale aanvulling op uw keukenuitrusting. De Miele adviesprijs is € 799,00 en Aijkens’ verkoopprijs normaal € 679,00.
Als tweede tot en met tiende prijs hebben we toegangskaarten voor het bijzondere zondagochtendconcert van bandeonist Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal, op 27 januari in De doelen. (Ieder van deze
22
prijswinnaars ontvangt twee tickets.)
Voor de elfde tot en met vijftiende prijs liggen vijf exemplaren van het populaire boek van Johan van der Hoeven,
‘Vergeten verhalen. 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen’, klaar.
SUPERHOOFDPRIJS
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De oplossing stuurt u VOOR 3 JANUARI 2018 12.00 UUR naar De OudRotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of via www.
deoudrotterdammer.nl.

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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‘Ik ben vrijwilliger
Geen zorgen met
in de sportkantine’

de extra’s van het
VGZ Rotterdampakket
Maar kan steeds slechter tegen de drukte…

Wilt u:
✔ Een complete bril
✔ Tot 20 behandelingen fysiotherapie
✔ Tot € 400 preventiebudget
✔ Volledige vergoeding eigen bijdrage Wmo
✔ Tot € 50 eigen risico
Kies dan voor het VGZ Rotterdampakket.
De zorgverzekering voor alle Rotterdammers.

Kijk voor alle extra’s en voorwaarden
op vgz.nl/rotterdam

